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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ηε παξαθάησ εξγαζία ζα αζρνιεζψ κε ελψζεηο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, 
Ιδησηηθφηεηαο θαη Φεθηαθψλ Πεηζηεξίσλ. ην πξψην κέξνο ζα γίλεη κηα εθηελήο αλαθνξά ζε 
αληίζηνηρεο ελψζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα γίλεη κία αλάιπζε ησλ πεδίσλ πνπ 
αζρνινχληαη νη ελψζεηο απηέο, θαζψο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα γίλεη  θάπνηνο κέινο θαη ηη 
παξνρέο πξνζθέξνπλ ζηα κέιε ηνπο. 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο κνπ ζα πξνηείλσ κία αληίζηνηρε έλσζε πνπ ζα εδξεχεη 
ζηελ Διιάδα θαη ζα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη ηηο ειιεληθέο αλάγθεο. Η 
Έλσζε απηή έρεη σο ζθνπφ ηελ ελζάξξπλζε, πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ηεο αληαιιαγήο 
ζηνηρείσλ, ηδεψλ, εκπεηξίαο, γλψζεο ζρεηηθά κε πιεξνθνξίεο, κεζφδνπο θαη ηερληθέο ζε ζέκαηα 
πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα, ηδησηηθφηεηα θαη ηα ςεθηαθά πεηζηήξηα. Σέινο ζα πινπνηήζσ ην 
επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηεο Έλσζεο θαζψο επίζεο θαη ηελ ηζηνζειίδα ηεο. 

ABSTRACT 

In the dissertation we will deal with organizations of Security of Information Systems and 
Privacy and Forensics. In the first part we will do an extensive presentation of similar foreign 
organizations. Specifically we will analyze their subject, what is required in order to become a 
member of the organization and what kind of benefits are being offered to members. 

In the second part we will propose a corresponding organization that will be established 
in Greece and will function according to the Greek legislation and Greek needs. The 
Organization is designed to encourage and promote the voluntary interchange of data, 
information, experience, ideas and knowledge about methods, processes, and techniques 
relating to security, privacy and forensics. Finally we will implement the web page and the 
business plan of the Organization and point out the significance of the Organization. 
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Εισαγωγή 

ηελ δεθαεηία ηνπ ’80, φηαλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα άξρηζαλ λα δηεηζδχνπλ ζηηο κεζαίεο 
θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, νη άλζξσπνη πνπ ήμεξαλ λα ηα ρεηξίδνληαη ήηαλ ιίγνη θαη 
εμεηδηθεπκέλνη. Σα θαηλφκελα παξαβίαζεο ηεο αζθάιεηαο ήηαλ ζρεδφλ αλχπαξθηα. Καηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 φκσο  θαη κέρξη ζήκεξα, νη λέεο ηερλνινγίεο νδήγεζαλ ζε επξεία 
ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ µε απνηέιεζκα ν αξηζκφο ησλ παξαβηάζεσλ ηεο 
αζθαιείαο λα αθνινπζεί µηα ζπλερή εθζεηηθή αχμεζε. 

Οη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί βαζίδνπλ πιένλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηα 
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ε αλάγθε γηα θαηάιιειε αζθάιεηα απμάλεηαη. Οπνηαδήπνηε 
δπζιεηηνπξγία, δηαθνπή ή παξάλνκε δηείζδπζε ζηα ζπζηήκαηα απηά κεηαθξάδεηαη ζε θφζηνο, 
είηε απφ ηηο άκεζεο νηθνλνκηθέο  απψιεηεο, είηε απφ ηηο επηπηψζεηο ζηελ αμηνπηζηία ηνπ 
νξγαληζκνχ. 

Δπηπιένλ ε ζπλερφκελε αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ε εχθνιε πξφζβαζε 
πνπ παξέρεηαη πιένλ ζηνλ θαζέλα έδσζαλ ηελ επθαηξία γηα θαθφβνπιεο ελέξγεηεο εηο βάξνο 
άιισλ ρξεζηψλ. Σα θπζηθά πξφζσπα ή νη εηαηξείεο πνπ έρνπλ δεκησζεί απφ ηε ρξήζε ηνπ 
δηαδηθηχνπ κπνξνχλ λα δηθαησζνχλ δηθαζηηθψο  κε ηελ αλάιπζε ησλ ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ. Η 
αλάιπζε ησλ ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ είλαη ε αλαγλψξηζε, ζπιινγή, δηαηήξεζε, αλάιπζε, 
εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ε δεκηνπξγία αλαθνξάο κε ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε ζην 
δηθαζηήξην. 

ήκεξα φιν θαη πεξηζζφηεξνη είλαη νη επηζηήκνλεο πνπ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε 
ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ αλάιπζε ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ 
κειεηψληαο ηξφπνπο γηα κηα πην αζθαιή ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. Καζψο ν ηνκέαο ηεο 
αζθάιεηαο θαη ηεο αλάιπζεο ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ, ζηελ αξρή ηνπιάρηζηνλ, δελ ππνζηεξηδφηαλ 
απφ αληίζηνηρεο ζπνπδέο, νη επαγγεικαηίεο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο νξγαλψζεθαλ ζε 
ελψζεηο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαιιάζνπλ ηδέεο, εκπεηξίεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο.  

ηελ Διιάδα ελψ ππάξρνπλ ελψζεηο πιεξνθνξηαθψλ φπσο είλαη ε Έλσζε 
Πιεξνθνξηαθψλ Διιάδνο (ΔΠΔ) θαη ε Διιεληθή Δηαηξεία Δπηζηεκφλσλ θαη Δπαγγεικαηηψλ 
Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΔΠΤ)  δελ έρεη δεκηνπξγεζεί αθφκα θάπνηα έλσζε πνπ λα 
αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηνπο ηνκείο ηεο αζθάιεηαο, ηδησηηθφηεηαο θαη ησλ ςεθηαθψλ 
πεηζηεξίσλ. ην εμσηεξηθφ φκσο έρνληαο αληηιεθζεί λσξίηεξα ηε θξηζηκφηεηα ηεο αλάπηπμεο 
ηνπ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, έρνπλ δεκηνπξγεζεί ήδε αξθεηέο 
ελψζεηο επαγγεικαηηψλ ηεο αζθάιεηαο. 

Παξαθάησ γίλεηαη κηα θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ κεγαιπηέξσλ ελψζεσλ αλά ηνλ 
θφζκν. Θα αλαιχζσ κε ηη αζρνιείηαη ε θάζε έλσζε, ηη πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα ηεξνχληαη γηα 
λα γίλεη θάπνηνο κέινο θαη ηη παξνρέο πξνζθέξνληαη ζηα κέιε ηεο έλσζεο. ηελ ζπλέρεηα ζα 
πξνηείλσ κία Διιεληθή  Έλσζε πνπ ζα αζρνιείηαη κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα, ηελ 
ηδησηηθφηεηα θαη ηα ςεθηαθά πεηζηήξηα θαη ζα παξνπζηάζσ αλαιπηηθά ηα βήκαηα απφ ηελ 
ζρεδίαζή ηεο κέρξη θαη ηελ πινπνίεζή ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα αλαιχζσ ηνλ ζθνπφ ηεο 
Έλσζεο, ηελ ιεηηνπξγία θαη ηνπο πφξνπο ηεο θαη παξάιιεια ζα αθνινπζήζεη πεξηγξαθή ηνπ 
business plan θαη ε εθαξκνγή ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Έλσζεο Αζθάιεηαο, Ιδησηηθφηεηαο θαη 
Φεθηαθψλ Πεηζηεξίσλ. 

Η δνκή ηεο δηαηξηβήο είλαη ε εμήο: ην Α’ κέξνο ζα γίλεη αλαιπηηθή αλάιπζε ησλ 
κεγαιχηεξσλ ελψζεσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Θα γίλεη αλάιπζε ησλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ απηψλ ησλ 
ελψζεσλ, πσο κπνξεί θάπνηνο λα γίλεη κέινο ηεο θαη ηη παξνρέο ζα πξνζθέξεη ε θάζε έλσζε 
μερσξηζηά ζηα κέιε ηεο. Αθνινπζεί ην Β’ κέξνο φπνπ ζα γίλεη αλαιπηηθά ε πξνηεηλφκελε 
Έλσζε. ην πξψην θεθάιαην ηνπ Β’ κέξνπο γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ 
ηεο πξνηεηλφκελεο έλσζεο, αλαιχνληαο ην φξακά ηεο, ην ζθνπφ ηεο ηελ απνζηνιή θαη ηνπο 
ζηφρνπο ηεο. ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ παξνρψλ ηεο έλσζεο ζηα κέιε 
ηεο θαη ζηνπο παξαηεξεηέο. ην ηξίην θεθάιαην ηνπ β’ κέξνπο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε 
νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο έλσζεο, αθνινπζεί ζην επφκελν θεθάιαην ε ζηξαηεγηθή  marketing, 
ζηε ζπλέρεηα ε νηθνλνκηθή πξφβιεςε ηεο έλσζεο θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο. 
ηα δχν ηειεπηαία θεθάιαηα γίλεηαη εθηελήο αλάιπζε ησλ εζφδσλ θαη εθαξκνγήο ηεο βαζηθήο 
πξφβιεςεο ηεο Έλσζεο αληίζηνηρα. 
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Α’ ΜΕΡΟ 

Ενώσεις Ασφάλειας Και Ψηφιακών Πειστηρίων το Εξωτερικό 

The International Information Systems Forensics Association (IISFA) 

http://www.iisfa.eu/ 

κοπός 

Η έλσζε International Information Systems Forensics (IISFA) είλαη απφ κία απφ ηηο παιαηφηεξεο 
ελψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα  ςεθηαθά πεηζηήξηα (forensics ) ζηνλ θφζκν. Η IISFA είλαη έλαο 
κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο ηνπ νπνίνπ ε απνζηνιή είλαη λα πξνάγεη ηελ επηζηήκε ηεο 
πιεξνθνξηθήο ζηνλ ηνκέα ησλ forensics θαη έρεη έδξα ζηε Γεσξγία . Γεκηνπξγήζεθε γηα λα 
βνεζήζεη ηηο εηαηξείεο αιιά θαη ηνπο ηδηψηεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αζθάιεηα λα θαηαλνήζνπλ 
θαιχηεξα ηελ αμία, ηε δηαδηθαζία θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ ζηηο 
επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ε πξνψζεζε ηεο 
εθπαίδεπζεο ησλ κειψλ ηνπ ψζηε λα αλαπηπρηνχλ θαη λα εληζρπζνχλ νη επαγγεικαηηθέο ηνπο 
ηθαλφηεηεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ είλαη νη αθφινπζνη:  

 Να παξέρεη ηελ επθαηξία γηα αληαιιαγή ηδεψλ θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα  ςεθηαθά 
πεηζηήξηα κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ. 

 Να δηνξγαλψλεη ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο φπνπ ζα ζπδεηνχληαη ζρεηηθά ζέκαηα. Πην 
ζπγθεθξηκέλα δηνξγαλψλνληαη ζπλαληήζεηο πεξίπνπ θάζε ηξεηο κήλεο θαη ν ηφπνο 
ζπλάληεζεο πνηθίιιεη. 

 Να παξάζρεη έλα αλνηθηφ θαη ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν ηα κέιε λα  κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηζηήκεο ηεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ. 

 Να ζπλδπάδεη ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο αζθάιεηαο ησλ 
πιεξνθνξηψλ γηα ηελ παξνρή πεξαηηέξσ γλψζεσλ ζην πεδίν ησλ ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ. 

 

 Γηνίθεζε 

 Η έλσζε δηνηθείηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηνλ πξφεδξν, ηνλ 
αληηπξφεδξν, ηνλ ηακία θαη ηνλ γξακκαηέα. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη γηα ην πνηνη ζα 
γίλνπλ κέιε ηεο έλσζεο ελψ έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο γηα ηα κέιε 
γηα λα εγθξίλεη ηελ αίηεζε ηνπο. Δπηπιένλ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα απνξξίςεη κηα 
αίηεζε αλ θξίλεη φηη ν ππνςήθηνο δε πιεξεί ηεο πξνδηαγξαθέο. Σα κέιε έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ 
γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο έλσζεο θαη έηζη ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαρείξηζε ηεο. 

 

 Παξνρέο πξνο ηα κέιε 

Η έλσζε δηνξγαλψλεη έλα εηήζην ζπλέδξην αιιά θαη πνιιά έθηαθηα. Γηα παξάδεηγκα ην 
ζπλέδξην «General Meeting Information» δηνξγαλψλεηαη  θάζε ηξεηο κήλεο πεξίπνπ. Σα 
ζπλέδξηα απηά ιακβάλνπλ ρψξα ζε δηαθνξεηηθφ ηφπν θάζε θνξά, κέζα ή έμσ απφ ηε Γεσξγία. 
ηα ζπλέδξηα θπξίσο ζπδεηνχληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ 
ζπζηεκάησλ πνπ εθηείλνληαη απφ ηελ παξνπζίαζε λέσλ εξγαιείσλ έσο ηελ αληαιιαγή 
απφςεσλ θαη ηερληθψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. 

http://www.iisfa.eu/


Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Νηνχζθαο Γεκήηξηνο 

Δλψζεηο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη Φεθηαθψλ Πεηζηεξίσλ  12 

 

Μέλη 

Μέιε ηεο έλσζεο κπνξνχλ λα γίλνπλ φζνη εκπιέθνληαη κε ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή κε 
ζέκαηα ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ. Δπίζεο νπνηνδήπνηε θπζηθφ πξφζσπν πνπ αλαδεηά ηε γλψζε 
θαη ηελ δηαπαηδαγψγεζε πάλσ ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο κπνξεί λα γίλεη κέινο αξθεί λα: 

 Δίλαη πξφζπκνο λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ ηεο 
έλσζεο. 

 Να είλαη ζχκθσλνο κε ηνλ θψδηθα εζηθήο ηεο έλσζεο. 

 Να πιεξψλεη ηε  ζπλδξνκή πνπ νξίδεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο έλσζεο. Σν πνζφ ηεο 
ζπλδξνκήο αλέξρεηαη ζηα 100 $ εηεζίσο. 

Σέινο ε έλσζε θαηαλνψληαο ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνιιψλ κειψλ ηεο 
πξνζθέξεη ππνηξνθίεο ζε κέιε πνπ ζέινπλ λα ζπλερίζνπλ ην εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν.  

Digital Forensics Association (DFA) 

http://www.digitalforensicsassociation.org/ 

κοπός 

Η Digital Forensics Association (DFA) είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο αθηεξσκέλνο 
ζηελ πξνψζεζε ηεο εθπαίδεπζεο, παξέρνληαο δπλαηφηεηεο δηθηχσζεο θαη ηε δηεμαγσγή 
έξεπλαο πξνο φθεινο ηεο θνηλφηεηαο ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ. Η DFA ηδξχζεθε απφ 
επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ ηεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ. Ο ηνκέαο ησλ ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ 
είλαη έλαο ζπλερψο εμειηζζφκελνο ηνκέαο θαζψο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε λέα ηερλνινγία.  

Η DFA ειπίδεη λα πξνζθέξεη εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο ζηα λέα κέιε ηεο κέζσ online 
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Μέζα απφ ην δίθηπν ηεο ειπίδεη ζηε δηθηχσζε ησλ αηφκσλ πνπ 
εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ θαζψο ε δηθηχσζε ηνπο παξακέλεη 
πεξηνξηζκέλε αθφκα θαη ζήκεξα. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο δηθηχσζεο ζα σθειήζεη νιφθιεξε 
ηελ θνηλφηεηα θαη ζα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ, εξγαιείσλ θαη πξνηχπσλ. 
Σέινο ε DFA παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα εζεινληηθή εξγαζία δίπια ζε εηδηθνχο επαγγεικαηίεο 
ηνπ ρψξνπ ησλ ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ. 

 

Μέλη 

Μέιε ζηε DFA κπνξνχλ λα γίλνπ είηε θνηηεηέο πνπ ελδηαθέξνληαη λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ ηνκέα 
ησλ ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ είηε επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ. Γηα λα γίλεη θάπνηνο κέινο πξέπεη λα 
ζπκπιεξψζεη ηελ αίηεζε εγγξαθήο, λα ππνγξάςεη θαη φηη απνδέρεηαη ην θψδηθα δενληνινγίαο 
ηεο έλσζεο θαη λα ηελ απνζηείιεη ζηε δηεχζπλζε ηεο έλσζεο. Μαδί κε ηελ αίηεζε πξέπεη λα γίλεη 
θαη ε πιεξσκή ηεο ζπλδξνκήο ε νπνία είλαη 20$ γηα ηνπο θνηηεηέο θαη 40$ γηα ηνπο 
επαγγεικαηίεο αληίζηνηρα.  

Information Security and Forensics Society (ISFS) 

www.isfs.org.hk/ 

κοπός 

Η έλσζε Information Security and Forensics Society ( ISFS ) δεκηνπξγήζεθε ζην Υνλγθ Κνλγθ 
ην Μάην ηνπ 2000. θνπφο ηεο έλσζεο είλαη λα ππνζηεξίμεη ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ 
αζρνινχληαη κε ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη λα  πξνσζήζεη ηελ εξεπλά 
γηα θαηλνηνκίεο πάλσ ζηνπο ηνκείο ηεο αζθάιεηαο θαη ησλ ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ ζην Υνλγθ 
Κνλγθ θαη ηε γχξσ πεξηνρή. 

http://www.digitalforensicsassociation.org/
http://www.isfs.org.hk/
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Δπηκέξνπο ζηφρνη πνπ επηζπκεί λα θαιχςεη ε έλσζε είλαη: 

 Η ξχζκηζε θαη ηππνπνίεζε  ησλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ αζθάιεηα. 

 Η δηελέξγεηα εμεηάζεσλ , ή νπνηνδήπνηε άιινπ ηξφπνπ, έηζη ψζηε λα εθηηκεζεί 
αλ ν ππνςήθηνο έρεη ηα πξνζφληα γηα λα εξγαζηεί ζε ζέκαηα αζθάιεηαο 
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη forensics. 

 Η δηεμαγσγή ζεκηλαξίσλ έηζη ψζηε λα ελζαξξχλεη ηε ζπλερή θαηάξηηζε πάλσ 
ζηα ζέκαηα ηεο αζθάιεηαο. 

 Η αλάπηπμε ελφο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπ πξνγξάκκαηνο πηζηνπνίεζεο. 

 Η ελεκέξσζε ηνπ θφζκνπ γηα ηε ζεκαζία ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη 
ησλ ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ. 

 Η απνηξνπή ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο  γηα παξάλνκνπο ζθνπνχο. 

Η ISFS θηινδνμεί λα γίλεη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαη πξσηνπφξεο ελψζεηο ζηνλ ηνκέα 
ηεο αζθάιεηαο. 

 

 Γηνηθεηηθή δνκή ηεο έλσζεο 

Η έλσζε δηνηθείηαη απφ ην ζπκβνχιην ηεο πνπ απαξηίδεηαη απφ ηα δέθα κέιε. Σνλ πξφεδξν, ηνλ  
αληηπξφεδξν, ηνλ  γξακκαηέα, ηνλ ηακία θαη άιια έμη κέιε. Μέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ δε κπνξεί λα 
γίλεη φπνηνο δελ είλαη ήδε κέινο ηεο έλσζεο. Σν πκβνχιην ζπλέξρεηαη ζε ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο 
ζπλεδξηάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε  επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ 
ζθνπνχ ηεο έλσζεο. 

Πξσηαξρηθή επζχλε ηνπ ζπκβνπιίνπ είλαη ε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ ηεο έλσζεο 
ζχκθσλα κε ην χληαγκα ηνπ Υνλγθ Κνλγθ. πγθαιεί ηελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε θαη 
φπνπ θξίλεη απαξαίηεην ζπγθαιεί θαη Έθηαθηεο Γεληθέο πλειεχζεηο. Σα απνηειέζκαηα απηψλ 
ζσλ ζπλειεχζεσλ εθδίδνληαη ζηελ εηήζηα έθδνζε ηνπ ζπιιφγνπ. Δπηπιένλ ην ζπκβνχιην 
θαλνλίδεη πνηνη ζα θαιχςνπλ ηηο ελδερφκελεο θελέο  ζέζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ  ζην 
ζπκβνχιην θαη νξίδεη ηνλ εθπξφζσπνπ ηχπνπ ηεο έλσζεο πνπ κπνξεί θαη λα κελ είλαη κέινο ηεο 
έλσζεο. 

Μέλη 

Η έλσζε απνηειείηαη απφ 5 θαηεγνξίεο κειψλ. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ έλσζε είλαη ππνρξεσηηθή 
ε εγγξαθή. Η ζπκκεηνρή ζηελ θάζε θαηεγνξία γίλεηαη χζηεξα απφ έιεγρν θάπνησλ 
πξναπαηηνχκελσλ πξνζφλησλ. Οη θαηεγνξίεο πνπ ρσξίδνληαη ηα κέιε ηεο έλσζεο είλαη νη εμήο: 

 πλεξγάηεο  

Γηα λα γίλεη θάπνηνο ζπλεξγάηεο ζηελ έλσζε πξέπεη λα είλαη είηε ηδξπηηθφ κέινο είηε λα έρεη 
ππάξμεη κέινο ηεο έλσζεο γηα δχν ζπλερφκελα έηε θαη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα ρξφληα 
εξγαζηαθή εκπεηξία ζε ζέζε επζχλεο. Δπηπιένλ πξέπεη λα πξνηείλεηαη απφ ηνπιάρηζηνλ άιινπο 
δχν ζπλεξγάηεο ηεο έλσζεο. Σέινο γηα λα γίλεη επίζεκνο ζπλεξγάηεο ηεο έλσζεο πξέπεη λα 
εγθξηζεί ε αίηεζε ηνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

 Σαθηηθά Μέιε 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εγγξαθή ησλ ηαθηηθψλ κειψλ είλαη ε νινθιήξσζε ηεο 
παλεπηζηεκηαθήο ηνπο εθπαίδεπζεο θαη ε δηεηήο πξνυπεξεζία ζε αληίζηνηρν θιάδν. Η ISFS έρεη 
δεκηνπξγήζεη θαη έλα δηαγψληζκα ην νπνίν πξέπεη λα ην πεξάζνπλ επηηπρψο φζνη ζέινπλ λα 
γίλνπλ ηαθηηθά κέιε. 

 Δηαηξηθά Μέιε 

Σα εηαηξηθά κέιε πξέπεη λα έρνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα γηα ηελ  πξνψζεζε 
ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ  πνπ λα ηθαλνπνηεί ην πκβνχιην. 

 Δπίηηκν Μέινο 

Σν πκβνχιην κπνξεί λα θεξχμεη επίηηκν κέινο ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν, ην νπνίν έρεη 
πξαγκαηνπνηήζεη ζεκαληηθή ζπκβνιή. Η ζπκκεηνρή ζηελ έλσζε πξνυπνζέηεη ηελ θαηαβνιή 
κηαο εηήζηαο ζπλδξνκήο. Η ζπλδξνκή απηή είλαη δηαθνξεηηθή γηα θάζε θαηεγνξία κειψλ θαη 
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αλέξρεηαη ζηα 800HK$ (83 €)εηεζίσο γηα ηα ηαθηηθά κέιε, 200ΗΚ$ (20,78€)γηα ηνπο ζπλεξγάηεο, 
ηα εηαηξηθά κέιε πιεξψλνπλ 100.000ΗΚ$(10.389,46€) ελψ γηα ηα επίηηκα κέιε δελ ππάξρεη 
ζπλδξνκή. 

Κάζε κέινο πνπ επηζπκεί λα παξαηηεζεί απφ ηελ έλσζε πξέπεη λα εηδνπνηεί αξρηθά ην 
πκβνχιην θαη αθνχ εμνθιήζεη ηπρφλ νθεηιέο ηνπ κπνξεί λα παξαηηεζεί. Μεηά ηελ παξαίηεζε 
ηνπ ζηακαηνχλ φια ηα πξνλφκηα πνπ ελδερνκέλσο λα ηνπ είραλ δνζεί αζρέησο κε ην αλ είρε 
πξνπιεξψζεη θάπνηεο ππεξεζίεο. Σέινο ην πκβνχιην έρεη ηελ εμνπζία, ζχκθσλα κε ην 
θαηαζηαηηθφ ηεο έλσζεο, λα αλαθαιέζεη, λα αθπξψζεη ή λα αλαζηείιεη ηε δξαζηεξηφηεηα  θάζε 
κέινπο εάλ ην θξίλεη ζθφπηκν. 

The Association of Digital Forensics, Security and Law (ADFSL) 

www.adfsl.org 

κοπός 

Η έλσζε Association of Digital Forensics, Security and Law (ADFSL)είλαη κία κε 
θεξδνζθνπηθφο έλσζε αθαδεκατθψλ κε επίθεληξν ηελ εξεπλεηηθή ηνπο δξάζε πάλσ ζηνπο 
ηνκείο ησλ ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ, ηεο αζθάιεηαο θαη ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ θαιχπηεη απηνχο 
ηνπο ηνκείο. Παξέρεη κία δίνδν επηθνηλσλίαο ζηνπο αθαδεκατθνχο θαη ζηνπο επαγγεικαηίεο γηα 
ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ, ηελ έξεπλα ζηνπο ηνκείο ησλ ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ θαη ηεο 
αζθάιεηαο. Η έλσζε επηθεληξψλεηαη ζε δχν ζέκαηα θπξίσο ζηε δηνξγάλσζε ελφο εηήζηνπ 
ζπλεδξίνπ θαη ζηελ έθδνζε ηνπ ηξηκεληαίνπ πεξηνδηθνχ JDFSL. 

 

 Παξνρέο πξνο ηα κέιε ηεο έλσζεο 

Η «ADFSL Conference on Digital Forensics, Security and Law» είλαη ην εηήζην ζπλέδξην ηεο 
ADFSL πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ησλ  ΗΠΑ. Η πξψηε εηήζηα δηάζθεςε ηνπ 
ζπλεδξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Λαο Βέγθαο, ηεο Νεβάδα ησλ ΗΠΑ ζηηο 20-21 Απξηιίνπ ηνπ 
2006.Έθηνηε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζε δηάθνξεο πφιεηο ησλ ΗΠΑ φπσο ζηελ Αιεμάλδξεηα ηεο 
Βηξηδίληα, ηελ Οθιαρφκα θαη άιιεο πνιιέο. Σν ηειεπηαίν ζπλέδξην πξαγκαηνπνηήζεθε θέηνο ζηε 
Μηλεζφηα απφ 19 έσο 21 Μάηνο. 

Δθηφο απφ ην εηήζην ζπλέδξην πνπ δηνξγαλψλεη ε ίδηα, ε έλσζε ρξεκαηνδνηεί θαη άιιεο 
δηνξγαλψζεηο ζεκηλαξίσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηε κειέηε ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη ςεθηαθψλ 
πεηζηεξίσλ. Γηα ην θαινθαίξη ηνπ 2010 έρεη ήδε απνθαζηζηεί ε ρξεκαηνδφηεζε δχν ζπλεδξίσλ 
ηνπ «Lex Informatica 2010 Conference» πνπ αζρνιείηαη κε ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ 
ζπζηεκάησλ θαη ηε λνκνζεζία πνπ εθαξκφδεηαη γηα ην δηαδίθηπν θαη ηνπ «AILCC 4th 
International Conference on Cyberlaw». 

ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο έλσζεο πεξηιακβάλεηαη ε έθδνζε ηνπ ηξηκεληαίνπ 
πεξηνδηθνχ JDFSL. ηφρνο ηεο έλσζεο είλαη ην πεξηνδηθφ λα γίλεη απφ ηα θπξίαξρα ζην ρψξν 
ηεο έξεπλαο ησλ ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ κε ηε ζπκκεηνρή αθαδεκατθψλ θαη αηφκσλ πνπ 
ελδηαθέξνληαη γηα ηελ  έξεπλα. Σν JDFSL δεκνζηεχεη πξσηφηππεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη θαη 
δεκνζηεχεη ζρφιηα  αλαγλσζηψλ πάλσ ζε απηέο. ηα ζέκαηα ελδηαθέξνληνο ηνπ είλαη ε ζρέζε 
ηεο επηζηήκεο ησλ ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ κε απηέο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο λνκηθήο. Παξνηξχλεηαη 
ε ζπλεηζθνξά ησλ κειψλ ζην πεξηνδηθφ θαζψο έηζη επηηπγράλεηαη ν ζθνπφο ηεο έλσζεο, ε 
δηεπηζηεκνληθή έξεπλα..  

Μέλη 

Οη άλζξσπνη πνπ θπξίσο απεπζχλεηαη ε έλσζε είλαη είηε αθαδεκατθνί είηε επαγγεικαηίεο ηνπ 
ρψξνπ. Σα βαζηθά κέιε είλαη άηνκα πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ 
ζπνπδψλ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαζψο θαη ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα , 
ηα ςεθηαθά πεηζηήξηα θαη ηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη απηνχο ηνπο ηνκείο. Σα κέιε ηεο έλσζεο 
πξέπεη λα ζεσξνχλ φηη ε επηζηήκε ησλ ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ είλαη έλα αγαζφ πνπ πξέπεη λα 
κνηξάδεηαη κε φινπο θαη γη απηφ κέξηκλα ηνπο είλαη ε εθπαίδεπζε ηνπ ζπλφινπ. Η 

http://www.adfsl.org/
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δηαθνξεηηθφηεηα ησλ κειψλ φζνλ αθνξά ηνπο ηνκείο θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο 
ζηαδηνδξνκίαο είλαη απηφ πνπ θάλεη ηελ έλσζε μερσξηζηή θαη απνηειεζκαηηθή.. 

IFIP Working Group 11.9 on Digital Forensics (IFIP) 

http://www.ifip119.org/ 

κοπός 

Η IFIP Working Group 11.9 on Digital Forensics είλαη κηα δηεζλήο θνηλφηεηα επηζηεκφλσλ πνπ 
αζρνινχληαη κε ηελ πξνψζεζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ έξεπλα γηα ηνλ αλεξρφκελν θιάδν ησλ 
ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ .Δίλαη κέινο ηεο IFIP, κηαο πνιπεζληθήο νξγάλσζεο ηεο Πιεξνθνξηθήο 
θαη Δπηθνηλσλίαο πνπ ζηεξίδεη θαη ρξεκαηνδνηεί κηθξφηεξεο ελψζεηο. Αλαιπηηθφηεξα ζηελ  IFIP 
Working Group 11.9 on Digital Forensics ελδηαθέξνληαη γηα ηελ απφθηεζε, ηε δηαηήξεζε, ηελ 
εμέηαζε, ηελ αλάιπζε θαη ηε παξνπζίαζε φισλ ησλ κνξθψλ ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ 
ζηνηρείσλ. 

Η έλσζε δηνξγαλψλεη θάζε ρξφλν ην ζπλέδξην «International Conference on Digital 
Forensics» φπνπ ζπδεηνχληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ ηνκέα ησλ ςεθηαθψλ 
πεηζηεξίσλ. Σα πξαθηηθά απηνχ ηνπ ζπλεδξίνπ εθδίδνληαη θάζε ρξφλν θαη δηαηίζεληαη πξνο 
πψιεζε κε ηνλ ηίηιν «Advances in Digital Forensics» 

Μέλη 

Τπάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο κειψλ : ηα κέιε θαη νη παξαηεξεηέο.Σα κέιε είλαη θπξίσο 
εμεηδηθεπκέλνπο εξεπλεηέο  ή εθπαηδεπηέο ζε ζέκαηα ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ. Σα λέα κέιε 
πξνηείλνληαη απφ ηνλ πξφεδξν ηεο έλσζεο θαη πξέπεη λα ιάβνπλ έγθξηζε απφ ηα ππφινηπα 
κέιε ηεο. Σα κέιε έρνπλ ελεξγφ δξάζε κέζα ζηελ έλσζε θαζψο κέζα ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο 
είλαη ε ζπγγξαθή θαη παξνπζίαζε ηνπιάρηζηνλ  ελφο έξγνπ ζε θάπνην ζπλέδξην κέζα ζε ηξία 
ρξφληα. Σα κέιε πνπ παξακέλνπλ αλελεξγά πάλσ απφ ην δηάζηεκα ηεο ηξηεηίαο δηαγξάθνληαη 
απηφκαηα θαζψο ε ηξηεηία έρεη νξηζζεί σο ν κέγηζηνο ρξφλνο πνπ κπνξεί λα παξακείλεη ζε 
αδξάλεηα έλα κέινο ζηνλ ηερληθφ ηνκέα. 

Οη παξαηεξεηέο είλαη θαη απηνί εμεηδηθεπκέλνη επηζηήκνλεο. Γηα ηελ έληαμε ηνπο ζηελ 
έλσζε ηζρχεη φηη θαη γηα ηα κέιε, πξέπεη λα εγθξηζεί ε αίηεζε ηνπο απφ ηα ίδηα κέιε ηεο έλσζεο. 
Η δηαθνξά ησλ παξαηεξεηψλ απφ ηα κέιε είλαη φηη νη παξαηεξεηέο δε ρξεηάδεηαη λα έρνπλ νη 
ίδηνη εξεπλεηηθφ έξγν. Παξ’ φια απηά φζνη δε παξαθνινπζνχλ ηνπιάρηζηνλ έλα ζπλέδξην θάζε 
ηξία ρξφληα ράλνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπο θαη δηαγξάθνληαη απφ ηελ έλσζε. 

Scientific Working Group on Digital Evidence (SWGDE) 

www.swgde.org 

κοπός 

Η έλσζε Scientific Working Group on Digital Evidence (SWGDE) είλαη κηα απφ ηηο ελψζεηο πνπ 
αζρνινχληαη κε ςεθηαθά πεηζηήξηα. ηφρνο ηεο είλαη λα ζπγθεληξψλεη νξγαλψζεηο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηνλ ηνκέα ησλ ςεθηαθψλ θαη πνιπκεζηθψλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα 
εληζρχζεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία, θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 
ζπλνρήο ζην εζσηεξηθφ ηεο θνηλφηεηαο ησλ ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη 
απνζηνιέο ησλ δηάθνξσλ επηηξνπψλ ηεο SWGDΔ είλαη νη εμήο: 

 Δπηηξνπή Ήρνπ  

Η Δπηηξνπή Ήρνπ εθπξνζσπεί ηελ εγθιεκαηνινγηθή θνηλφηεηα ήρνπ ζην πιαίζην ηεο Φεθηαθήο 
θαη Πνιπκεζηθήο πεηζαξρίαο κε ηελ πξνψζεζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
ηξέρνπζαο έξεπλα, θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ εγθιεκαηνινγηθψλ αληίθηππσλ πνπ έρνπλ νη λέεο 
ηερλνινγίεο.  

http://www.ifip119.org/
http://www.swgde.org/
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 Δπηηξνπή Φεθηαθψλ Πεηζηεξίσλ 

Η απνζηνιή ηεο SWGDE Δπηηξνπήο Φεθηαθψλ Πεηζηεξίσλ είλαη ε πξνψζεζε ηεο ρξήζεο 
ηερληθψλ γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ αλάιπζε ησλ ςεθηαθψλ θαη πνιπκεζηθψλ απνδεηθηηθψλ 
ζηνηρείσλ. Η ηαηξνδηθαζηηθή επηηξνπή θαηεπζχλεη ηα εηδηθά ζέκαηα θαη δεκνζηεχεη ηηο ηερληθέο 
ζεκεηψζεηο θαη έγγξαθα. 

 Δπηηξνπή πλαδειθφηεηαο 

Η απνζηνιή ηεο επηηξνπήο απηήο είλαη ε πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ ηεο SWGDE κε ηελ 
πξφζιεςε εηδηθεπκέλσλ κειψλ, ηε δηαηήξεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ησλ κειψλ 
θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ αηηήζεσλ ησλ λέσλ κειψλ.  

 Δπηηξνπή Δπηθνηλσλίαο  

Η επηηξνπή απηή έρεη ζηφρν ησλ λα πξνσζεί ηελ απνζηνιή θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο SWGDE εληφο 
ηεο θνηλφηεηαο ησλ ςεθηαθψλ θαη πνιπκεζηθψλ απνδείμεσλ κέζσ πξνζπαζεηψλ γηα 
επηθνηλσλία θαη ησλ εθπαίδεπζε πνπ πεξηιακβάλνπλ: ηελ ηζηνζειίδα SWGDE.org, ηε 
ζπκκεηνρή ζε δηεζλή ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο, θαη δηάθνξεο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο.  

 Δπηηξνπή Δξεπλψλ  

Η απνζηνιή ηεο επηηξνπήο απηήο είλαη λα εμεηάδεη θαη λα αλαθέξεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ 
επίδξαζή ηνπο ζηα ςεθηαθά θαη πνιπκεζηθά ζηνηρεία.  

 Δπηηξνπή Πξνηχπσλ θαη ε Γηαπηζηεχζεσλ  

Η απνζηνιή ηεο Δπηηξνπήο Πξνηχπσλ θαη Γηαπηζηεχζεσλ είλαη ε ζέζπηζε ειάρηζησλ 
πξνηχπσλ γηα φιεο ηηο πηπρέο πεηζαξρίαο ησλ ςεθηαθψλ θαη πνιπκεζηθψλ απνδείμεσλ ηφζν γηα 
ηνπο επαγγεικαηίεο φζν θαη ηνπο θνξείο δηαπίζηεπζεο. 

Μέλη 

Η Δπηζηεκνληθή Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηηο Φεθηαθέο Απνδείμεηο απνηειείηαη απφ κέιε 
νξγαληζκψλ φισλ ησλ επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο. 

Πξνο ην παξφλ, κφλν ηαθηηθά κέιε, ζχκθσλα κε ηε λφκηκε επηβνιή ηνπ λφκνπ, γίλνληαη 
δεθηά. Όπνηνο είλαη ζε ζέζε λα δεζκεπηεί ρξνληθά ζηελ έλσζε SWGDE, είλαη εππξφζδεθηνο θαη 
κπνξεί λα θαηεβάζεη ηα παξαθάησ έγγξαθα θαη λα ηα ζηείιεη πίζσ αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο 
ζην εζσηεξηθφ ηνπο. 

Κάζε αίηεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα έληππα: 

     Αίηεζε Μέινπο  

     Αίηεζε Δγγξαθήο Μέινπο  

     Δπηζηνιή Έληππν Τπνςεθηφηεηαο (γηα ππνςεθηφηεηα ηαθηηθνχ κέινπο) 

     Δπηζηνιή Έληππν Τπνςεθηφηεηαο (γηα ππνςεθηφηεηα ζπλεηαηξηζηηθνχ 
κέινπο). 

International Association of Computer Investigative Specialists 

(IACIS) 

http://www.iacis.com/ 

κοπός 

Η IACIS είλαη κηα δηεζλήο εζεινληηθή κε θεξδνζθνπηθή έλσζε πνπ απνηειείηαη απφ 
επαγγεικαηίεο γηα ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα ηεο 
επηζηήκεο ησλ ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ ησλ ππνινγηζηψλ. Σα κέιε ηεο IACIS είλαη 
Οκνζπνλδηαθνί, Κξαηηθνί, Σνπηθνί θαη Γηεζλείο επαγγεικαηίεο εθηέιεζε ηνπ λφκνπ. Σα ηαθηηθά 
κέιε ηεο IACIS έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηελ επηζηήκε ηεο θαηάζρεζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ 
ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 

http://www.iacis.com/
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Η IACIS ππεξεθαλεχεηαη φηη έρεη σο θχξηα νξγάλσζε ζηνλ θφζκν γηα ηνπο 
επαγγεικαηίεο ζηνλ ηνκέα ησλ ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ ηεο πιεξνθνξηθήο. Δθηφο απφ ηελ 
παξνρή ηεο πςειφηεξεο πνηνηηθά θαηάξηηζεο ζηελ εγθιεκαηνινγία ππνινγηζηψλ, ε IACIS 
επηδηψθεη ηελ πξνψζεζε ηεο αξηζηείαο ζηνλ ηνκέα, κέζσ κηαο ηππηθήο δηαδηθαζίαο 
πηζηνπνίεζεο. 

Φεθηαθά Πεηζηήξηα ζηα ζπζηήκαηα ησλ ππνινγηζηψλ είλαη ε απφθηεζε, ν έιεγρνο 
γλεζηφηεηαο, ε αλαζπγθξφηεζε, ε εμέηαζε θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνζεθεχνληαη 
ζε ειεθηξνληθά κέζα. Η εθπαίδεπζε ηεο IACIS αληηκεησπίδεη θαζέλα απφ απηά ηα βαζηθά 
θαζήθνληα, θαη ε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο - ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή 
επαλαπηζηνπνίεζε – κεηξά ηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα εθηεινχλ απηά ηα βαζηθά θαζήθνληα 
ζχκθσλα κε ηα θαζηεξσκέλα πξφηππα. 

Απφ ην 1990, νπφηε ζπγθξνηήζεθε, ε έλσζε IACIS έρεη εμειηρζεί ζηαζεξά θαη έρεη 
σξηκάζεη ζην δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν θαη ζεβαζηφ νξγαληζκφ πνπ είλαη ζήκεξα. Η 
ζπλαδειθφηεηα πεξηιακβάλεη νκνζπνλδηαθφ, πνιηηεηαθφ θαη ηνπηθφ πξνζσπηθφ επηβνιήο ηνπ 
λφκνπ απφ ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, θαη ην δηεζλέο πξνζσπηθφ επηβνιήο ηνπ λφκνπ απφ ζρεδφλ 
50 επηπιένλ ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Η IACIS θηινμελεί εηήζηα καζήκαηα θαηάξηηζεο ζηηο ΗΠΑ απφ ηελ αξρή ηεο ην 1990. Σα 
ηειεπηαία ρξφληα, ε IACIS έρεη επεθηείλεη ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο γηα λα ζπκπεξηιάβεη εηήζηα 
ζεκηλάξηα ζηε Γεξκαλία. Άιιεο πηζαλέο ρψξεο, είλαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Απζηξαιία. 

Μέλη 

Η έλσζε IACIS είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο. Η απνζηνιή ηεο είλαη λα παξέρεη 
θαηάξηηζε ζηελ πιεξνθνξηθή ζηνλ ηνκέα ησλ ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ, θαζψο θαη λα δηεπθνιχλεη 
έλα δίθηπν επαθψλ κε δηάθνξεο ηθαλφηεηεο γηα ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο. Πξνθεηκέλνπ θάπνηνο λα 
παξαθνινπζήζεη εθπαίδεπζε IACIS θαη λα γίλεη κέινο, ζα πξέπεη λα είλαη είηε έλνξθνο 
ππάιιεινο επηβνιήο ηνπ λφκνπ ή ελφο πιήξνπο απαζρφιεζεο ηδησηηθφ πξνζσπηθφ κηαο 
ππεξεζίαο επηβνιήο ηνπ λφκνπ. Οξηζκέλνη απφ ηνπο ζπκβαζηνχρνο εξγαδνκέλνπο ζε έλα 
πεξηβάιινλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ, θαζψο θαη ηνπο ζπληαμηνχρνπο ππαιιήινπο επηβνιήο ηνπ 
λφκνπ, κπνξνχλ επίζεο λα επηιεγνχλ. Οη ίδηεο αηηήζεηο ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο μέλνπο θνηηεηέο θαη 
ηα κέιε. Απφδεημε ηεο θαηάζηαζεο ζα επαιεζεχεηαη κε ηελ αίηεζε κέινπο. 

American Academy of Forensic Sciences (AAFS) 

http://www.aafs.org/ 

κοπός 

Η Ακεξηθαληθή Αθαδεκία Δπηζηεκψλ Φεθηαθψλ Πεηζηεξίσλ είλαη κηα δηεπηζηεκνληθή 
επαγγεικαηηθή νξγάλσζε πνπ παξέρεη εγεζία ζηελ πξνεγκέλε επηζηήκε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 
ζην λνκηθφ ζχζηεκα. Ιδξχζεθε ην 1948, θαη έρεη ηελ έδξα ηεο ζην Colorado Springs. Οη ζηφρνη 
ηεο Αθαδεκίαο είλαη ε πξνψζεζε ηεο αθεξαηφηεηαο, ηεο ηθαλφηεηαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ε 
ελίζρπζε ηεο έξεπλαο, ε βειηίσζε ηεο πξαθηηθήο, θαη ε ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ 
ηνκέα ησλ Φεθηαθψλ Πεηζηεξίσλ. 

Χο θνηλσλία επαγγεικαηηψλ αθηεξσκέλε ζηελ εθαξκνγή ηεο επηζηήκεο ηνπ δηθαίνπ, ε 
AAFS έρεη δεζκεπηεί λα πξνσζήζεη ηελ εθπαίδεπζε θαη λα αλαδείμεη ηελ αθξίβεηα, θαη ηελ 
εηδηθφηεηα ζηελ εγθιεκαηνινγία. Σν θάλεη κέζσ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Φεθηαθψλ 
Πεηζηεξίσλ (δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ), ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ, εηήζηαο 
επηζηεκνληθήο ζπλάληεζεο, δηεμαγσγήο ζεκηλαξίσλ θαη ζπλαληήζεσλ, θαζψο θαη κέζσ έλαξμεο 
ησλ δξάζεσλ θαη αληηδξάζεσλ ζε δηάθνξα δεηήκαηα πνπ πξνθαινχλ αλεζπρία. Γηα ηα κέιε θαη 
ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο, ε AAFS παξέρεη ππεξεζίεο εχξεζεο εξγαζίαο, θαζψο θαη επηζηεκνληθέο 
κειέηεο αλαθνξάο. Χο ε πην δηάζεκε νξγάλσζε επηζηήκεο, ε AAFS αληηπξνζσπεχεη ηα κέιε 
ηεο ζην θνηλφ θαη ιεηηνπξγεί σο ην θεληξηθφ ζεκείν γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηα 
επαγγέικαηα επηζηεκψλ ησλ ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ. 

http://www.aafs.org/
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Μέλη 

Γηα εμήληα δχν ρξφληα, ε AAFS έρεη ππεξεηήζεη ηα μερσξηζηά θαη πνηθίια κέιε. Σα 6.012 κέιε 
ηνπ ρσξίδνληαη ζε έληεθα ηνκείο πνπ θαιχπηνπλ ηελ επηρείξεζε ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ. Μεηαμχ 
ησλ κειψλ ηεο αθαδεκίαο ζπκπεξηιακβάλνληαη γηαηξνί, δηθεγφξνη, νδνληίαηξνη, ηνμηθνιφγνη, 
θπζηθνί αλζξσπνιφγνη, εμεηαζηέο εγγξάθσλ, ςπρίαηξνη, κεραληθνί, θπζηθνί, ρεκηθνί, 
πνηληθνιφγνη, εθπαηδεπηηθνί, θαη άιινη. Δθπξνζσπψληαο ηηο 50 Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ηνλ 
Καλαδά, θαη άιιεο 61 ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν, εμαζθνχλ ελεξγά ηελ επηρεηξεκαηνινγία θαη, ζε 
πνιιέο πεξηπηψζεηο, δηδάζθνπλ θαη δηεμάγνπλ έξεπλα ζην πεδίν επίζεο. Κάζε ηκήκα παξέρεη 
επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή εμέιημε, πξνζσπηθέο επαθέο, βξαβεία θαη αλαγλψξηζε. Πνιιά 
ηκήκαηα δεκνζηεχνπλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ελεκεξσηηθά δειηία θαη ηαρπδξνκηθέο 
απνζηνιέο νη νπνίεο δηαηεξνχλ ηα κέιε ελήκεξα γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο εμειίμεηο ζηνπο 
ηνκείο ηνπο. 

Θα πξέπεη θαλείο λα πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ηεο AAFS γηα ηελ ζέζε γηα ηελ νπνία 
ππνβάιιεηε αίηεζε. Η παξαίηεζε είλαη δπλαηή κφλνλ εθφζνλ ζεκεηψλεηαη ζηηο απαηηήζεηο. Μεηά 
ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο, ε AAFS ζα ζηείιεη κηα θαξη πνζηάι επηβεβαηψλνληαο ην ηκήκα θαη 
ηε ζέζε, γηα ηελ νπνίν έρεη γίλεη ε αίηεζε. Οη αηηήζεηο εμεηάδνληαη πεξηνδηθά απφ ην Σκήκα 
Μειψλ κεηαμχ ησλ κελψλ Ινπιίν θαη Οθησβξίν. Μφιηο ηα κέιε ηεο επηηξνπήο έρνπλ 
νινθιεξψζεη ηελ αλαζεψξεζή ηνπο, εηδνπνηενχλ γηα ηα απνηειέζκαηα. Δάλ ε αίηεζε έρεη 
πξνηαζεί γηα έγθξηζε απφ ηελ επηηξνπή, ε επίζεκε έγθξηζε ζα γίλεη απφ ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην ηεο AAFS θαηά ηελ εηήζηα ζχλνδν ηεο ην Φεβξνπάξην. Η γλσζηνπνίεζε ηνπ 
απνηειέζκαηνο ζα πεξηιακβάλεη κηα επίζεκε επηζηνιή απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο AAFS. Ο 
ινγαξηαζκφο ελεξγνπνηείηαη κε ηελ παξαιαβή ηεο πιεξσκήο ησλ ηειψλ. Η απαηηνχκελε ακνηβή 
ησλ $25 πξέπεη λα ζπλνδεχεη ην έληππν ηεο αίηεζεο.  

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 

http://www.acfe.com/ 

κοπός 

Η ACFE είλαη ε κεγαιχηεξε νξγάλσζε ζηνλ θφζκν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη ν 
αξραηφηεξνο πξνκεζεπηήο θαηάξηηζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. 
Μαδί κε πεξηζζφηεξα απφ 50.000 κέιε, ε ACFE κεηψλεη ηελ επηρείξεζε απάηεο ζε παγθφζκηα 
θιίκαθα θαη εκπλέεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηά 
ηνπ επαγγέικαηνο 

Η απνζηνιή ηεο είλαη λα κεησζεί ηηο επηπηψζεηο ηεο απάηεο θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
εγθιεκαηηθφηεηαο θαη λα βνεζήζεη ηα κέιε λα αλίρλεπνπλ ηελ απάηεο θαη ηελ απνηξέπνπλ. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο, ε ACFE: 

     Παξέρεη θαιφπηζηα πξνζφληα γηα ηνπο Δγθεθξηκέλνπο Διεγθηέο θαηά ηεο 
Απάηεο κέζα απφ ηε δηαρείξηζε ησλ CFE Δμεηάζεσλ 

     Καζνξίδεη πςειά πξφηππα γηα ηελ εηζαγσγή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  
απνδεδεηγκέλσλ ηθαλνηήησλ κέζσ ππνρξεσηηθήο επαγγεικαηηθήο 
ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο. 

     Απαηηεί απφ ηνπο Διεγθηέο θαηά ηεο Απάηεο λα ηεξνχλ έλα απζηεξφ θψδηθα 
επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη δενληνινγίαο 

     Λεηηνπξγεί σο δηεζλήο εθπξφζσπνο θαηά ηεο Απάηεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, 
ηελ θπβέξλεζε θαη ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα. 

     Παξέρεη εγεζία γηα λα εκπλεχζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ σο πξνο ηελ 
αθεξαηφηεηα, ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηνλ επαγγεικαηηζκφ θαηά ηεο Απάηεο. 

http://www.acfe.com/
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Μέλη 

Χο κέινο ηεο ACFE, θαλείο έρεη πνιχηηκα νθέιε πνπ ζπκβάινπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπ εμέιημεο. Σα νθέιε απηά πεξηιακβάλνπλ πξφζβαζε κφλν ησλ κειψλ ζηηο 
ππεξεζίεο θαη ηνπο πφξνπο, θαζψο θαη εθπηψζεηο γηα πνιιά απφ ηα πνιχηηκα πξντφληα ηεο 
ACFE. Η ζπκκεηνρή είλαη αλνηθηή ζε θάζε άηνκν πνπ κπνξεί έρεη ηα πξνζφληα θαη 
ελδηαθέξεηαη, ή πνπ δξα ζηνλ ηνκέα ηεο εμάζθεζεο ή ηεο δηδαζθαιίαο, ηεο πξφιεςεο, ηεο 
αλίρλεπζεο ή ηεο απνηξνπήο ησλ πεξηπηψζεσλ απάηεο.  

Σα κέιε ρσξίδνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 Δγθεθξηκέλνη Διεγθηέο θαηά ηεο Απάηεο (Certified Fraud Examiner - CFE): Σα 
ζεκεξηλά κέιε ηεο ACFE πνπ ελδηαθέξνληαη λα γίλνπλ πξσηεξγάηεο ζηελ 
πξφιεςε, ηελ αλίρλεπζε θαη ηελ απνηξνπή ηεο απάηεο. Η CFE είλαη κηα 
παγθνζκίσο πξνηηκψκελε πηζηνπνίεζε πνπ ζπλερίδεη λα θεξδίδεη δπλακηθή σο 
ζχκβνιν ηεο πνηφηεηαο ζην επάγγεικα ηεο θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο. 

 Αλαπιεξσηέο (Associate): Όζνη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πξφιεςε, ηελ αλίρλεπζε 
θαη ηελ απνηξνπή ηεο απάηεο θαη άιιεο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα ηνπο 
επαγγεικαηίεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο, ε θαηεγνξία απηή παξέρεη ηηο γλψζεηο, ηνπο πφξνπο 
θαη ηελ θαηάξηηζε πνπ ρξεηάδνληαη. 

 Δθπαηδεπηηθφο πλεξγάηεο (Educator Associate): Άηνκα πνπ απαζρνινχληαη ζε 
ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, σο εθπαηδεπηηθνί, σο πξσηαξρηθφ κέζν 
απαζρφιεζεο. 

 πλεξγάηεο Φνηηεηήο (Student Associate): Πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζε 9ψξν εμάκελν (ή θάηη αληίζηνηρν), ή κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο 
πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε 6ψξν εμάκελν (ή θάηη αληίζηνηρν) ζε δηαπηζηεπκέλν 
θνιέγην ή παλεπηζηήκην. 

Κάπνηα Οθέιε πνπ έρνπλ ηα κέιε ηεο ACFE είλαη ηα εμήο:  

 Πηζηνπνηεηηθφ Δγθεθξηκέλνπ Διεγθηή θαηά ηεο Απάηεο  

 Μεληαίν πεξηνδηθφ κε ζέκαηα Απάηεο 

 πλερηδφκελε Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε  

 Απνθιεηζηηθνχο Πφξνπο θαη Δξγαιεία  

 Δπαγγεικαηηθή Κνηλφηεηα  

 Online Πεγέο  

Association for Computing Machinery (ACM) 

http://www.acm.org/ 

κοπός 

Η ACM, ε κεγαιχηεξε εθπαηδεπηηθή θαη επηζηεκνληθή θνηλσλία ζηνλ θφζκν ηεο πιεξνθνξηθήο, 
δηαλέκεη πφξνπο πνπ πξνάγνπλ ηελ πιεξνθνξηθή σο επηζηήκε θαη σο επάγγεικα. Η ACM 
παξέρεη πξψηε ζηνλ ηνκέα πιεξνθνξηθήο ηελ Φεθηαθή Βηβιηνζήθε θαη εμππεξεηεί ηα κέιε ηεο 
θαη ην επάγγεικα πιεξνθνξηθήο κε εθδφζεηο, θαη ζπλέδξηα αηρκήο, θαζψο θαη κε πφξνπο 
θαξηέξαο. 

Αληηπξνζσπεχνληαο ζρεδφλ θάζε ζεκαληηθφ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο, νη νκάδεο 
εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο ηεο ACM πξνζθέξνπλ πιεζψξα ζπλεδξίσλ, δεκνζηεχζεσλ, θαη 
δξαζηεξηνηήησλ ζηελ «ηνπηθή-ζε-παγθφζκηα» θιίκαθα, παξέρνληαο απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο 
γηα ηελ αληαιιαγή ηερληθψλ γλψζεσλ θαη γλψζε κε ηηο ηειεπηαίεο ηάζεηο εμέιημεο. 

http://www.acm.org/
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Μέλη 

Σα νθέιε ησλ κειψλ ηεο ACM είλαη κηα κεγάιε πνηθηιία πφξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
πεξηζζφηεξσλ απφ 40 δεκνζηεχζεηο, ζρεδφλ 150 νκαδηθά ζπλέδξηα εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο, 
δσξεάλ βηβιία ζε απεπζείαο ζχλδεζε θαη καζήκαηα γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε. Δπίζεο, κηα 
εχρξεζηε ςεθηαθή βηβιηνζήθε, δξαζηεξηφηεηεο ηνπηθψλ θεθαιαίσλ θαη κηα αλαπηπζζφκελε 
απεπζείαο θνηλφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ θφξνπκ. 

Η επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα κέινπο ηεο ACM είλαη γηα 12 ζπλερφκελνπο κήλεο. Η 
ζπλδξνκή δηαθέξεη θαη θπκαίλεηαη ζε δηάθνξα επίπεδα αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ θαζελφο 
(θνηηεηήο, επαγγεικαηίαο). 

The InfraGard Vermont Members Alliance (IVMA) 

http://www.vtinfragard.org/ 

κοπός 

Σν InfraGard ηνπ Βεξκφλη πεξηιακβάλεη ηνπο ελ ιεηηνπξγία επαγγεικαηίεο θαη φζνπο 
ελδηαθέξνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο αζθαιείαο πιεξνθνξηψλ θαη ππνδνκήο ζηελ 
πνιηηεία ηνπ Βεξκφλη. Η νκάδα είλαη απνθαζηζκέλε λα ελεξγεί σο θαηαιχηεο ζπληνληζκνχ 
επηθνηλσληψλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ κέζα ζηελ πνιηηεία. Οξγαλψλεηαη κέζα ζην θαηαζηαηηθφ 
ράξηε ηεο InfraGard National Members Alliance (INMA) ζε ζπλεξγαζία κε ην FBI θαη ζπκκεηέρεη 
ζε κηα ζεηξά απφ πεξηζζφηεξα απφ 80 InfraGard Members Alliance ζε φιεο ηηο ΗΠΑ. Ο ζηφρνο 
ηεο είλαη λα δηεπθνιπλζεί ε επηθνηλσλία θαη ε αληαιιαγή εκπεηξνγλσκνζχλεο κεηαμχ ησλ 
ηζφηηκσλ εηαίξσλ ηεο. 

Η αιπζίδα ηνπ InfraGard Vermont απνηειείηαη απφ ηα άηνκα ζε φιν ην Βεξκφλη πνπ 
εκπιέθνληαη ζηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ ππνδνκψλ.. Η νκάδα 
απηή αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ εζληθφ νξγαληζκφ InfraGard (national InfraGard organization) θαη 
ζπκθσλεί κε ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο ηνπ νξγαληζκνχ. Απηφ ην θεθάιαην είλαη κηα νξγάλσζε 
θαη έλαο πφξνο γηα ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ ηεο θνηλφηεηαο ηνπ Βεξκφλη θαη ζπλδέεηαη κε ην 
θέληξν ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ ηνπ Βεξκφλη (Vermont Information Technology Center), αλ 
θαη ην πεδίν ηεο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο θξίζηκεο ππνδνκέο. Σν InfraGard άξρηζε αξρηθά σο έλα 
πξφγξακκα απφ ην FBI ζχκθσλα κε ηελ πξνεδξηθή απφθαζε Presidential Decision Directive 
63 (PDD 63): "The Clinton Administration's Policy on Critical Infrastructure Protection" (May 
1998), πνπ αξγφηεξα εληζρχζεθε απφ ηελ Homeland Security Presidential Directive 7 (HSPD-7): 
"Critical Infrastructure Identification, Prioritization, and Protection" (December 17, 2003). 

Η InfraGard Vermont δηαηεξεί κία γεληθή ιίζηα ζπδεηήζεσλ απφ ηα κέιε ηνπ Vermont  
InfraGard. Όπνηνο επηζπκεί λα γίλεη ζπλδξνκεηήο ζε απηήλ ηελ ιίζηα, κπνξεί λα επηζθεθηεί ηε 
ζειίδα θαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ ππεχζπλν. Σέινο ε νξγάλσζε απηή δηαηεξεί επίζεο έλαλ 
θαηάινγν ζπδήηεζεο πνπ είλαη κφλν δηαζέζηκνο ζηα επίζεκα, εμεηαζκέλα κέιε ηεο InfraGard. 

Μέλη 

Σα κέιε πξνέξρνληαη απφ φινπο ηνπο ηχπνπο νξγαληζκψλ θαη βηνκεραληψλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο κεζαίαο, αλψηεξεο θαη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πγεηνλνκηθήο 
πεξίζαιςεο, ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, ησλ λνκηθψλ αξρψλ (ηνπηθψλ, θξαηηθψλ θαη 
νκνζπνλδηαθψλ), θαζψο θαη ηεο θπβέξλεζεο. 

http://www.vtinfragard.org/
http://www.vtinfragard.org/about.html#ig_definition
http://www.vtinfotech.org/
http://www.fas.org/irp/offdocs/pdd/pdd-63.htm
http://www.fas.org/irp/offdocs/pdd/pdd-63.htm
http://www.fas.org/irp/offdocs/pdd/pdd-63.htm
http://www.whitehouse.gov/briefing_room/
http://www.whitehouse.gov/briefing_room/


Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Νηνχζθαο Γεκήηξηνο 

Δλψζεηο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη Φεθηαθψλ Πεηζηεξίσλ  21 

 

Information Security Specialist Group (BCS-ISSG)  

http://www.bcs-issg.org.uk/ 

κοπός 

Η Information Security Specialist Group (BCS-ISSG) ηδξχζεθε ην 1984 θαη είλαη κία απφ ηηο 
πελήληα ππφ-νκάδεο ηεο British Computer Society. Η BCS-ISSG αζρνιείηαη κε φιεο ηηο πηπρέο 
ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζήκεξα αξηζκεί πάλσ απφ 3500 κέιε πνπ 
αληηπξνζσπεχνπλ έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ. 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ BCS-ISSG είλαη λα ζπκκεηάζρνπλ ηα κέιε ηνπ ζηελ εχξεζε  
ηερληθψλ θαη κε κεζφδσλ γηα ηελ επίηεπμε ελφο απνδεθηνχ επηπέδνπ αζθάιεηαο. H BCS-ISSG 
επηδηψθεη επίζεο λα επεξεάζεη ηελ αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο ζηνλ ηνκέα ησλ εκπνξηθψλ 
εθαξκνγψλ ηεο αζθάιεηαο, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ησλ 
πξνηχπσλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα επηηεπρζεί έλα πςειφ επίπεδν αζθάιεηαο. Δπηδηψθεη λα 
αθππλίζεη ηελ θνηλσλία σο πξνο ηηο απεηιέο πνπ δέρνληαη ηα  πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη λα 
ελεκεξψζεη γηα ηηο κεζφδνπο αληηκεηψπηζήο ηνπο. 

Η έλσζε ππνζηεξίδεη ηηο λέεο ηερληθέο πνπ απνζθνπνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αλάπηπμε 
ησλ εκπνξηθψλ εθαξκνγψλ γηα ηελ αζθάιεηα πξνηείλνληαο κηα πην νηθνλνκηθή θαη 
απνηειεζκαηηθή ιχζε. Δπίζεο ελζαξξχλεη θαη ππνζηεξίδεη ηελ έξεπλα ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 
Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ ηεο δηνξγαλψλνληαη ζπρλά ζεκηλάξηα θαη 
ζπλέδξηα, ελψ ζπλερήο ελεκέξσζε παξέρεηαη θαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο έλσζεο. 

 

 πλέδξηα- εκηλάξηα 

Ο αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο BCS-ISSG είλαη νη ηαθηηθέο εθδειψζεηο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη 
πεξίπνπ θάζε δχν κήλεο. Οη εθδειψζεηο απηέο είλαη ζπλήζσο ζεκηλάξηα κε δηάξθεηα κίαο 
εκέξαο ζηα νπνία ζπδεηείηαη έλα ζπγθεθξηκέλν πξνθαζνξηζκέλν ζέκα ηξέρνληνο ελδηαθέξνληνο 
ζηνλ ηνκέα ηεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ. Απηέο νη δηνξγαλψζεηο έρνπλ θάπνην κηθξφ αληίηηκν 
πνπ πξέπεη λα θαηαβάιεη ν  ζπκκεηέρσλ. 

Σν θχξην γεγνλφο ηεο έλσζε φκσο  είλαη ην εηήζην ζπλέδξην πνπ ζπλήζσο δηεμάγεηαη 
ζηηο αξρέο ηεο άλνημεο ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν. Σα ζπλέδξην είλαη δηήκεξν θαη πξνζθέξεη 
εμαηξεηηθέο επθαηξίεο γηα δηθηχσζε, άηππεο ζπδεηήζεηο θαη αληαιιαγή θνηλψλ εκπεηξηψλ. ην 
ζπλέδξην παξνπζηάδνληαη ζπδεηνχληαη επίθαηξα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ 
πιεξνθνξηψλ. ην ζπλέδξην νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα απνθηήζνπλ πνιχηηκεο 
γλψζεηο απφ έκπεηξνπο ζηνλ ηνκέα ηεο  αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ 
λα κάζνπλ ιεπηνκέξεηεο γηα ην ζπλέδξην κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο έλσζεο αιιά θαη κέζσ 
αλαθνηλψζεσλ ηεο έλσζεο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά πιεξνθνξηθήο. Οη αηηήζεηο πνπ 
γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζπλέδξην είλαη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. 

Δθηφο απφ ην εηήζην ζπλέδξην θάζε ρξφλν, ηνλ επηέκβξε ζπλήζσο, γίλεηαη θαη  ε 
Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε. Η ζπκκεηνρή ζηε Γεληθή πλέιεπζε είλαη δσξεάλ, αιιά πεξηνξίδεηαη 
απζηεξά ζηα ISSG κέιε. 

 

 Πξφζζεηεο παξνρέο πξνο ηα κέιε ηεο έλσζεο 

Δθηφο απφ ηα ζπλέδξηα θαη ηα ζεκηλάξηα ε έλσζε εθδίδεη έλα πεξηνδηθφ θάζε ιίγνπο κήλεο ην 
νπνίν απνζηέιιεηαη δσξεάλ ηαρπδξνκηθψο ζε φια ηα κέιε. Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ δελ είλαη 
κέιε ηεο έλσζεο κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ ην πεξηνδηθφ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα 
ηεο έλσζεο. 

ηελ ηζηνζειίδα ηεο έλσζεο επίζεο έρεη αλαπηπρζεί έλα θφξνπκ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 
έλσζεο φπνπ κπνξνχλ ηα κέιε  λα αληαιιάζνπλ ηδέεο, πξνβιεκαηηζκνχο θαη απνξίεο έηζη ψζηε 
κέζα απφ ηε θαζεκεξηλή ζπλεξγαζία θαη ηελ πνηθηιία ησλ απφςεσλ λα πξνρσξήζνπλ ηελ 
επηζηήκε ηεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ έλα βήκα πην πέξα. 

http://www.bcs-issg.org.uk/
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Σέινο πξνο ηηκή ηνπ David Lindsay, ηδξπηή θαη πξφεδξνπ ηεο BCS-ISSG, δίλεηαη θάζε 
αθαδεκατθφ έηνο έλα ρξεκαηηθφ βξαβείν χςνπο £ 500 ζε έλαλ θνηηεηή απφ ην Royal Holloway 
College ν νπνίνο, θαηά ηε γλψκε ηνπ εμεηαζηηθή επηηξνπήο, ππνζηεξίδεη ηελ θαιχηεξε 
δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ. 

Μέλη 

Σα ήδε εγγεγξακκέλα κέιε ηεο BCS κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ  ζηελ BCS-ISSG ρσξίο επηπιένλ 
επηβάξπλζε. Γηα ηνπο ππφινηπνπο πνπ δελ είλαη κέιε ζηελ BCS θαη επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ 
ζηελ BCS-ISSG ηζρχνπλ νη ίδηνη θαλφλεο θαη ε ίδηα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ ηζρχεη θαη ζηελ 
BCS. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο κειψλ. 

 Δάλ θάπνηνο είλαη θνηηεηήο κπνξεί λα επηιέμεη εάλ ζα γίλεη κέινο κφλν γηα έλα 
ρξφλν, ην νπνίν ζηνηρίδεη £ 25.00 ή αλ ζέιεη λα επηιέμεη κηα ζπλδξνκή γηα 4 
ρξφληα ε νπνία ζηνηρίδεη £ 40.00. 

 Γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηαθψλ 
ζπζηεκάησλ ε ζπλδξνκή αλέξρεηαη ζηα £ 36.00 εηεζίσο. 

 Αλαπιεξσηέο νλνκάδνληαη ηα κέιε πνπ είλαη έλα βήκα πξηλ ζηελ ηεξαξρία απφ 
ηνπο επαγγεικαηίεο. Η ζπλδξνκή ηνπο είλαη ζηα £ 52.00. 

 Δπαγγεικαηίεο κέιε νλνκάδνληαη ηα κέιε εθείλα πνπ θάλνπλ ήδε θαξηέξα ζην 
ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη έρνπλ ηνπιάρηζηνλ πέληε ρξφληα πξνυπεξεζία ζε 
θξίζηκεο ζέζεηο. Η ζπλδξνκή πνπ θαινχληαη λα πιεξψζνπλ είλαη £95.00. 

The Chartered Institute for IT (BCS) 

www.bcs.org 

κοπός 

Η απνζηνιή καο ηεο BCS, ην «Ναπισκέλν» Ιλζηηηνχην ησλ Σερλνινγηψλ ησλ Πιεξνθνξηψλ 
(παιαηφηεξα γλσζηή σο British Computer Society), είλαη λα ελεξγνπνηήζεη ηελ θνηλσλία ηεο 
πιεξνθνξίαο. Πξνσζεί ηελ επξχηεξε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πξφνδν κέζσ ηεο εμέιημεο ηεο 
επηζηήκεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο πξαθηηθήο. 

Η BCS θέξεη καδί ηεο βηνκήραλνπο, αθαδεκατθνχο, επαγγεικαηίεο θαη ηελ θπβέξλεζε 
γηα λα κνηξάδνληαη ηηο γλψζεηο ηνπο, λα πξνσζήζνπλ κηα λέα λννηξνπία, λα ελεκεξψζνπλ ην 
ζρεδηαζκφ λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, λα κνξθνπνηήζνπλ ηε δεκφζηα ηάμε θαη λα 
ελεκεξψζνπλ ην θνηλφ. 

Σν φξακά ηεο είλαη λα γίλεη κηα παγθνζκίνπ επηπέδνπ νξγάλσζε ζηελ ηερλνινγία ησλ 
Πιεξνθνξηψλ. ηα 70.000 ηζρπξή κέιε πεξηιακβάλνληαη επαγγεικαηίεο, επηρεηξήζεηο, 
αθαδεκατθνί θαη θνηηεηέο απφ ην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη δηεζλψο. 

Η BCS παξαδίδεη κηα ζεηξά επαγγεικαηηθψλ εξγαιείσλ αλάπηπμεο γηα ηαηξνχο θαη 
εξγαδφκελνπο. Μηα απφ ηηο θνξπθαίεο εηαηξίεο Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηψλ, πξνζθέξεη κηα ζεηξά 
απφ επξέσο αλαγλσξηζκέλα πξνζφληα. 

Οη αμίεο γηα λα δηακνξθσζεί ε BCS σο κηα παγθνζκίνπ επηπέδνπ νξγάλσζε γηα ηελ 
Σερλνινγία ησλ Πιεξνθνξηψλ, θαη ηελ Σερλνινγία ησλ Πιεξνθνξηψλ σο έλα παγθφζκηαο 
θιάζεο επάγγεικα. Η BCS δεζκεχεηαη γηα: 

      Να ζθέθηεηαη ην κέιινλ θαη λα εζηηάδεη ζηελ δξάζε κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
πξαγκάησλ ζε ηέηνηα ζέζε ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο κειινληηθέο αλάγθεο 
φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ. 

      Να είλαη αλνηθηή θαη λα εξγάδεηαη απφ θνηλνχ κέζσ ηεο αληαιιαγήο 
βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ, 
ησλ πειαηψλ θαη ηεο βηνκεραλίαο. 

http://www.bcs.org/
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      Να αθνινπζεί ηηο δηαδηθαζίεο θαη λα επηηξέπεη ηηο αιιαγέο δίλνληαο έκθαζε 
ζην ξφιν ηεο Σερλνινγίαο ησλ Πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαιπηέξεπζε ηεο 
θνηλσλίαο, ηεο νηθνλνκίαο, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο εθπαίδεπζεο. 

Η BCS δεζκεχεηαη λα θάλεη ηηο Σερλνινγίεο ησλ Πιεξνθνξηψλ έλαλ απφ ηα θνξπθαία 
επαγγέικαηα ηνπ 21νπ αηψλα. ηφρνο ηεο είλαη λα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο, ηηο 
αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ κεκνλσκέλσλ κειψλ ηεο ζε θάζε ζηάδην ηεο ζηαδηνδξνκίαο 
ηνπο. 

Μέλη 

Με ην λα γίλεη θάπνηνο κέινο ηεο BCS επηδεηθλχεη ηε δέζκεπζή ηνπ ηφζν γηα ηε δηθή ηνπ φζν θαη 
ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηαο ηεο Σερλνινγίαο ησλ Πιεξνθνξηψλ. 

Η BCS δηαρσξίδεη θάζε κέινο ηεο απφ ηνπο άιινπο επαγγεικαηίεο ηεο Σερλνινγίαο ησλ 
Πιεξνθνξηψλ, δίλνληαο ηνπο αλαγλψξηζε ησλ πξνζφλησλ θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο ζηελ 
βηνκεραλία  

Ό, ηη θη αλ θάλεη θαλείο, απφ θνηηεηήο κέρξη νινθιεξσκέλνπο επαγγεικαηίεο, ε BCS 
δίλεη ηελ επθαηξία ζηα κέιε ηεο λα μερσξίδνπλ απφ ηνλ αληαγσληζκφ ζε θάζε ζηάδην ηεο 
ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θαηεγνξίεο ησλ κειψλ ηεο είλαη νη εμήο: 

 Κοινά Μέλη: θνηηεηέο, βνεζνί ($25 - $52 εηεζίσο) 

 Μέλη Επαγγελματίες: έκπεηξνη επαγγεικαηίεο ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηήκεο ηεο 
Σερλνινγίαο ησλ Πιεξνθνξηψλ ($95 - $130 εηεζίσο) 

 Προνομιούχα Μέλη: αλεμάξηεηνη ζχκβνπινη πνπ ςάρλνπλ γηα λέεο επηρεηξήζεηο, 
επαγγεικαηίεο πνπ επηδεηνχλ λα απνθηήζνπλ επηπιένλ πξνζφληα ($15 - $170 εηεζίσο) 

Η εγγξαθή θνζηίδεη $30 - $120 αλάινγα ηελ θαηεγνξία. 

Cyber Security Forum Initiative (CSFI) 

www.csfi.org.uk 

κοπός 

H CSFI, επηζήκσο γλσζηή σο CWFI (Cyber Warfare Forum Initiative), μεθίλεζε ζαλ έλα απιφ 
θφξνπκ γηα LinkedIn φπνπ ηα κέιε ππέβαιαλ θαη λα δηάβαδαλ ζρφιηα θαη εηδήζεηο γηα 
«ειεθηξνληθφ πφιεκν» θαη πεξηπινθέο ηνπ. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ζπλερίδεη λα απμάλεηαη, θαη ν 
φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ ειεθηξνληθφ πφιεκν θαη ηα ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ 
πιεξνθνξηψλ είλαη ηεξάζηηα ζην δεκφζην θφξνπκ. Πνιιά κέιε ηνπ ζηξαηνχ, ηεο θπβέξλεζεο 
θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα απφ φιν ηνλ θφζκν έρνπλ εθθξάζεη ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη κνηξάζηεθαλ ηηο 
γλψζεηο ηνπο ζην θφξνπκ LinkedIn.  

Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ε θνηλφηεηα αζθαιείαο ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο CSFI , 
απνθάζηζε λα εζηηάζεη επξχηεξα (φρη κφλν ζηνλ ειεθηξνληθφ πφιεκν, αιιά θαη ζε ζέκαηα 
αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ), θαζψο θαη λα πεξηνξίζεη ην ζηφρν ηεο ψζηε λα είλαη πεξηζζφηεξν 
θαηεπζπλφκελνο ζηα πνιηηηθά θξίζηκα δίθηπά ηεο.  

Η CWFI απνηειεί πιένλ ηκήκα ηεο CSFI [CSFI- CWD (Cyber Warfare Division)]. Η 
CWFI αζρνιείηαη κε ζέκαηα ειεθηξνληθνχ πνιέκνπ, ελψ ε CSFI αληηπξνζσπεχεη φιεο ηηο 
πηπρέο ηεο αζθάιεηαο ζηνλ θπβεξλνρψξν.  

Η CSFI έρεη δεζκεπηεί γηα ηε δεκηνπξγία αγψγηκσλ απνηειεζκάησλ κέζσ ζνβαξψλ 
πξνζπαζεηψλ γηα ζπλεξγαζία. Σέηνηεο πξνζπάζεηεο ζπλεξγαζίαο ζπλερψο εμειίζζνληαη φζν ζα 
αληαιιάζζνπκε πιεξνθνξίεο θαη λα θάλνπκε αλαθνξέο.  

Λφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ κειψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο, ε CSFI 
κπνξεί λα ππεξεηήζεη ηελ θνηλφηεηα ηεο αζθάιεηαο ζε πνιιά επίπεδα, απφ εθπαηδεπηηθέο 
ιχζεηο σο θαη δηαβνπιεχζεηο γηα εζεινληηζκφ.  

http://www.csfi.org.uk/
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Μέλη 

Έρνπκε ηξία επίπεδα ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ:  

 Δπίπεδν 1: εθεί ην θνηλφ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζην θφξνπκ LinkedIn θαη λα 
είλαη κέξνο κηαο κνλαδηθήο νκάδαο επαγγεικαηηψλ αζθάιεηαο. Απηφ ην επίπεδν 
ηεο έλσζεο δίλεη ζηα κέιε ηελ επθαηξία λα δηθηπσζνχλ κε ηνπο επαγγεικαηίεο 
ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ πνιέκνπ. 
Λφγσ ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο LinkedIn, ε θαηάιιειε δεκνζηνπνίεζε 
νξηζκέλσλ ζεκάησλ γίλεηαη δχζθνιν λα ειεγρζεί.  

 Δπίπεδν 2: ζην επίπεδν απηφ δίλεηαη ε επθαηξία ζηα δεκφζηα κέιε λα γίλνπλ 
ηδησηηθά κέιε ηνπ ίδηνπ ηνπ CSFI ηδησηηθνχ θφξνπκ. ην πιαίζην απηνχ ηνπ 
ηδησηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηα κέιε νθείινπλ λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο ηνπ 
θφξνπκ απηνχ, αιιά πξνζθέξεηαη θαη κηα πην αζθαιή πιαηθφξκα. Σα κέιε 
είλαη ζε ζέζε λα επηθπξψλνπλ κε αζθάιεηα ζηα ηδησηηθά θφξνπκ ηεο έλσζεο θαη 
λα απνιακβάλνπλ ηα νθέιε ηεο αληαιιαγήο γλψζεσλ θαη ηεο δηθηχσζεο. 
πλήζσο ηα θχξηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη ζην θφξνπκ είλαη φηη αθνξά ζηηο 
ζπγθξνχζεηο ζηνλ θπβεξλνρψξν. Γεκνζηεχζεηο, βίληεν, εηδήζεηο, εθπηψζεηο θαη 
άιια πξνλφκηα ππάξρνπλ πάληα ζην θφξνπκ.  

 Δπίπεδν 3: Οη πξνζπάζεηέο απηνχ ηνπ επηπέδνπ επηθεληξψλνληαη ζε 
ζπκκεηνρή ζηα ζρέδηα ζπλεξγαζίαο. Απηφ είλαη έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ φπνπ 
ηα κέιε είλαη εζεινληέο πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε 
ιχζεσλ αζθάιεηαο ζε απεηιέο ηνπ θπβεξλνρψξνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα 
επηρεηξεζηαθφ πεδίν, φπνπ πξαγκαηηθή ζπλεξγαζία ιακβάλεη ρψξα θαη 
δεκηνπξγείηαη αμηνζεκείσηε intel ζηνλ θπβεξλνρψξν. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη απηά ηα 3 επίπεδα ζπκκεηνρήο είλαη δσξεάλ. Μηα ηέηνηα 
πξσηνβνπιία είλαη ζχκθσλε κε ηελ απνζηνιή θαη ην φξακά ηεο CSFI. 

Colorado Association of Computer Crime Investigators (CACCI) 

www.cacci.org.tw 

κοπός 

Η CACCI είλαη κηα έλσζε αθηεξσκέλε ζηε ζπλερή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ηε δηθηχσζε 
ησλ ςεθηαθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ εγθιεκαηνινγίαο ηνπ θξάηνπο γηα ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ θαη 
ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

Μέλη 

 CACCI έρεη κέιε απφ ηηο αθφινπζεο νξγαλψζεηο: 

 Access Data Corporation 

 Aurora Police Department 

 Arapahoe County Sheriff's Department 

 Arvada Police Department 

 Colorado Attorney General's Office 

 Colorado Springs Police Department 

 Colorado Springs School District 

 Colorado Computer Forensics, Inc. 

 Denver District Attorney's Office 

 Englewood Police Department 

 FDA-Office of Criminal Investigations 

 Federal Bureau of Investigation 

http://www.cacci.org.tw/


Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Νηνχζθαο Γεκήηξηνο 

Δλψζεηο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη Φεθηαθψλ Πεηζηεξίσλ  25 

 

 Greeley Police Department 

 Greenwood Village Police Department 

 IRS-Criminal Investigation Division 

 Jefferson County Sheriff's Department 

 Lakewood Police Department 

 Littleton Police Department 

 Longmont Police Department 

 Proactive Discovery 

 Rocky Mountain Regional Computer Forensics Laboratory 

 U.S. Secret Service 

 U.S. Postal Inspection Service 

 Westminster Police Department 

 Weld County Sheriff's Department 

Computer Forensics World 

www.computerforensicsworld.com 

κοπός 

H Computer Forensics World είλαη κηα αλαπηπζζφκελε θνηλφηεηα επαγγεικαηηψλ πνπ κεηέρνπλ 
ζηε βηνκεραλία ςεθηαθήο εγθιεκαηνινγίαο. Δίλαη κηα αλνηθηή πεγή, δσξεάλ γηα φινπο λα έρνπλ 
πξφζβαζε θαη ζηε ρξήζε. Σν πκβνχιην ελζαξξχλεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη peer to 
peer βνήζεηα. 

Γηα ηελ ππνζηήξημε απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο, κηα ζεηξά δηαδξαζηηθψλ παξνρψλ είλαη 
δηαζέζηκεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δηελέξγεηαο εξεπλψλ, ησλ θφξνπκ θαη ηεο απφζπαζεο 
πεξηνρψλ γηα πιεξνθνξίεο θαη έγγξαθα. 

ηφρνο είλαη ζπλήζσο ε παξνρή ςεθηαθψλ ζηνηρείσλ εηδηθήο ή γεληθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
Με ηε ρξήζε αλαιπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ηερληθψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηε ζπιινγή, ηελ εμέηαζε 
θαη ηελ πξνζηαζία ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ / πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο 
καγλεηηθά ή θσδηθνπνηεκέλα. 

Τα κοινά σενάπια είναι τα εξήρ: 

 Τπαιιειηθή θαηάρξεζε δηαδηθηχνπ (θνηλή, αιιά θζίλνπζα) 

 Αλεμνπζηνδφηεηε απνθάιπςε ηεο εηαηξηθήο πιεξνθφξεζεο θαη δεδνκέλσλ 
(ηπραία θαη εθ πξνζέζεσο)  

 Η βηνκεραληθή θαηαζθνπία 

 Η εθηίκεζε δεκηψλ (κεηά απφ έλα επεηζφδην) 

 Πεξηπηψζεηο Πνηληθήο απάηεο θαη εμαπάηεζεο 

 Γεληθφηεξεο πνηληθέο ππνζέζεηο (πνιινί εγθιεκαηίεο απιψο απνζεθεχνπλ 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ππνινγηζηέο, εθ πξνζέζεσο ή αζπλαίζζεηα). 

Μέλη 

Όπσο ζπκβαίλεη κε φιεο ηηο νκάδεο ρξεζηψλ θαη θνηλνηήησλ, ε επηηπρία ηνπο εμαξηάηαη ηειηθά 
απφ ηα κέιε ηνπο. Η κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή απφ πεξηζζφηεξνπο ζα δεκηνπξγεί πάληα κηα πην 
δσληαλή θαη ρξήζηκε εκπεηξία. 

Η νnline εθπαίδεπζε είλαη πάληνηε κηα ιχζε. Δηδηθά ε CCE bootcamp. Μπνξεί θαλείο λα 
ην παξαθνινπζήζεη είηε απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο (cftco.com ISFCE) ή απφ ην Kennesaw State 
University ζην kennesaw.edu / coned / sci / index.html. 

http://www.computerforensicsworld.com/
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Τπάξρνπλ επίζεο αξθεηέο θαιά εηζαγσγηθά pdf αξρεία δηαζέζηκα θαζψο επίζεο 
ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή αθηεξσκέλε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. Δπηπιένλ, 
ρηίδεηαη έλα νιφθιεξν ηκήκα πνπ πεξηιακβάλεη ηηο πξψηεο αμηνινγήζεηο ησλ επίζεκσλ 
καζεκάησλ. Σέινο, αλ θαη ζρεδηαζκέλν θπξίσο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο, ην Computer Forensics 
Toolkit ρξεζηκνπνηείηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν σο πεγή επηκφξθσζεο. 

F.A.C.T. (Association of Computer Technologists) 

http://www.byteoutofcrime.org/ 

κοπός 

Η  Forensic Association of Computer Technologists ηδξχζεθε ην 1993 σο κε θεξδνζθνπηθφο 
νξγαληζκφο κε ζθνπφ ηελ θαηάξηηζε ηεο επηβνιήο λφκνπ ζηηο επηζηεκνληθέο ηερληθέο ηνπο 
ππνινγηζηέο. Η έλσζε δηνξγαλψλεη εηήζηεο ζπλαληήζεηο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρνπλ 
εηζαγσγηθέο θαη πξνεγκέλεο νδεγίεο ζηνπο ηνκείο ηεο εγθιεκαηνινγίαο ππνινγηζηή 

Μέλη 

Η Forensic Association of Computer Technologists απαξηίδεηαη θπξίσο απφ νκνζπνλδηαθφ θαη 

πνιηηεηαθφ πξνζσπηθφ επηβνιήο ηνπ λφκνπ, θαζψο επίζεο θαη απφ ηνπηθνχο θνξείο θχξσ απφ 
ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. Η ζπκκεηνρή γηα ηελ απφθηεζε ηδηφηεηαο κέινπο είλαη ζηε δηάζεζε 
απηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εηαηξηθή αζθάιεηα ζε εηαηξείεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ επηβνιή ηνπ 
λφκνπ. 

High Technology Crime Investigation Association (HTCIA)  

http://www.htcia.org/ 

κοπός 

Ο High Technology Crime Investigation Association (HTCIA) έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ελζαξξχλεη, 
λα πξνσζεί , λα εληζρχεη θαη λα επεξεάδεη ηελ εζεινληηθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ, πιεξνθνξηψλ, 
εκπεηξηψλ, ηδεψλ θαη γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο , ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο ηερληθέο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηηο έξεπλεο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ 
ηεο. 

Ο HTCIA είλαη ν κεγαιχηεξνο κε θεξδνζθνπηθφο επαγγεικαηηθφο παγθφζκηνο 
νξγαληζκφο θαη είλαη αθηεξσκέλνο ζηελ πξφιεςε, δηεξεχλεζε θαη δίσμε ησλ εγθιεκάησλ πνπ 
αθνξνχλ πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο. Οξγαλψλεη κεληαίεο ή ηνπιάρηζηνλ αλά ηξίκελν ζπλαληήζεηο 
φπνπ παξνπζηάδνληαη, αλαπηχζζνληαη θαη ζπδεηηνχληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο πξνεγκέλεο 
ηερλνινγίεο θαζψο επίζεο βνεζνχλ θαη ζηελ θνηλσληθή δηθηχσζή. Δθηφο απφ απηέο ηηο 
ζπλαληήζεηο, νξγαλψλνληαη πεξηθεξεηαθέο εθπαηδεπηηθέο εθδειψζεηο θαη επίζεο νξγαλψλεηαη 
έλα εηήζην Γηεζλέο πλέδξην (Annual International Conference and Exposition ). 

Μέλη 

Οη αηηήζεηο γηα ηελ εγγξαθή κειψλ είλαη αλνηρηέο γηα φινπο φζνπο πξαγκαηηθά ζέινπλ λα 
αζρνιεζνχλ κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ έξεπλα ζηηο πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο. 

Ο HTCIA πξνζθέξεη επίζεο εθπηψζεηο ζηα κέιε ηεο ζε εθδειψζεηο θαηάξηηζεο θαη ζε 
άιια ζπλέδξηα. Σέινο ν HTCIA παξέρεη επίζεο επθαηξίεο δηθηχσζεο ζηα κέιε ηεο θαζψο επίζεο 
παξέρεη πνιχ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, κε πξνζβάζηκεο ζε επηζθέπηεο, ζε απηά. 

http://www.byteoutofcrime.org/
http://www.htcia.org/
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Β’ ΜΕΡΟ 

Ένωση Ασφάλειας, Ιδιωτικότητας και Ψηφιακών Πειστηρίων  

( Ε.Α.Ι.Ψ.Π. ) 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο ζα πξνηείλσ ηελ δεκηνπξγία κίαο λέαο έλσζεο ζχκθσλα κε ηηο 
αξρέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο μέλεο ελψζεηο αιιά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειιεληθή 
πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ ειιεληθή λνκνζεζία.  

Η έλσζε πνπ πξνηείλεηαη νλνκάδεηαη Έλσζε Αζθάιεηαο, Ιδησηηθφηεηαο θαη Φεθηαθψλ 
Πεηζηεξίσλ ή αιιηψο ζε ζπληνκνγξαθία Δ.Α.Ι.Φ.Π θαη ζα έρεη σο ινγφηππν ηε ζπλνπηηθή 
νλνκαζία ηεο έλσζεο κε έλα αλνηθηφ ινπθέην ζην ηέινο ηεο ιέμεο ζε ρξψκα πνξηνθαιί.  

 

 
Δηθόλα 1 Λνγόηππν Έλσζεο Αζθάιεηαο, Ιδησηηθνπνίεζεο θαη Φεθηαθώλ Πεηζηεξίσλ 

 
Η Έλσζε Αζθάιεηαο, Ιδησηηθφηεηαο θαη Φεθηαθψλ Πεηζηεξίσλ, πνπ ζηελ ππφινηπε 

εξγαζία καο ζα αλαθέξεηαη σο Έλσζε, ζα έρεη σο έδξα ζηελ Αζήλα θαη ζα απεπζχλεηαη ζε 
άηνκα πνπ αζρνινχληαη ή έρνπλ έλα ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη εηδηθφηεξα 
γηα ζέκαηα αζθάιεηαο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ  ή ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ. 

Επιχειρησιακό χέδιο Ένωσης 

Εισαγωγή 

ηφρνο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ νη παξάκεηξνη 
θάησ απφ ηνπο νπνίνπο ζα δεκηνπξγεζεί θαη ζα ιεηηνπξγήζεη επηηπρψο ε Έλσζε Αζθάιεηαο, 
Ιδησηηθφηεηαο θαη Φεθηαθψλ Πεηζηεξίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα πξνζδηνξηζηνχλ θαη ζα 
θαηαγξαθνχλ ε απνζηνιή θαη νη ζηξαηεγηθέο ηεο έλσζεο , ζα θαηαγξαθνχλ αλαιπηηθά νη 
αξκνδηφηεηεο  θαη ε ζηξαηεγηθή marketing πνπ ζα αθνινπζεζεί. Δπηπιένλ ζα αλαιπζνχλ 
ζρεηηθά ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηηο αλάγθεο δεκηνπξγίαο απηήο ηεο έλσζεο, 
θαζψο επίζεο ζα αθνινπζήζεη θαη αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο έλσζεο ηφζν γηα 
ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο φζν θαη γηα ηελ ζπλέρηζή ηεο. 
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Πίλαθαο 1 Πίλαθαο Βαζηθώλ Πιεξνθνξηώλ Δ.Α.Ι.Φ.Π 

Αποστολή και τρατηγικές 

Όραμα 

Όξακα ηεο Έλσζεο Αζθάιεηαο, Ιδησηηθφηεηαο θαη Φεθηαθψλ Πεηζηεξίσλ ζα απνηεινχζε λα 
θαηνρπξσζεί ζηελ Διιάδα σο έλα πξφηππν πνηνηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο έλσζεο πνπ 
αζρνιείηαη κε ζέκαηα αζθάιεηαο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ ζηνλ 
ρψξν ηεο Διιάδαο. Απηφ ζα ην επηηχρεη κέζα απφ: 

 Σελ επθαηξία πνπ δίλεη ζε αλζξψπνπο πνπ πξαγκαηηθά ελδηαθέξνληαη γηα 
ζέκαηα αζθάιεηαο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα αληαιιαγή ζεκαληηθψλ 
πιεξνθνξηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο 

 Σελ ζπλερή αχμεζε ηνπ θχξνπο ηεο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο, κε ηελ επέθηαζε 
ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ θαη πνπ ζα πξνζθέξεη, 

 Σελ  επέθηαζε ησλ πξσηνπνξηαθψλ θαη αληαγσληζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 
ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνζθέξεη 

 Σελ ζπλερή βειηίσζε θαη ηελ ζπλερή εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ηεο 
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κοπός 

θνπφο ηεο έλσζεο ζα είλαη λα ελσζνχλ φινη φζνη εξγάδνληαη, ή επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ, 
πάλσ ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ή ζηνλ ηνκέα ησλ ςεθηαθψλ 
πεηζηεξίσλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πξσηαξρηθνχ απηνχ ζηφρνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλέδξηα, 
ζεκηλάξηα θαη εκεξίδεο κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ ,πξνβιεκαηηζκψλ θαη πξσηνηχπσλ 
ηδεψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηζηήκεο ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη 
ηελ πεξαηηέξσ  εμέιημε ηεο.  

Η Έλσζε ζα ππνζηεξίδεη ηνπο βξηζθφκελνπο ζηελ Διιάδα επηζηήκνλεο θαη 
επαγγεικαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο αζθάιεηαο θαη ζα ζπλεηζθέξεη ζηνπο 
ειιεληθνχο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο ζε ζέκαηα εζληθνχ ή θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ 
αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε, ηελ έξεπλα, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο ζηνπο 
ηνκείο ηεο αζθάιεηαο θαη ησλ ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ. Σέινο ζα ζπκκεηέρεη ζε εξεπλεηηθά θαη 
αλαπηπμηαθά εζληθά ή επξσπατθά πξνγξάκκαηα 

Αποστολή 

Απνζηνιή ηεο Έλσζεο ζα είλαη ε ζσζηή ελεκέξσζε ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ςεθηαθψλ 
πεηζηεξίσλ. Θα παξνηξχλεηαη ε αληαιιαγή απφςεσλ, πξνβιεκαηηζκψλ θαη πξσηφηππσλ ηδεψλ 
κε θπξίαξρν ζθνπφ ηελ πξνψζεζε θαη εμέιημε ηεο επηζηήκεο ηεο αζθάιεηαο Πιεξνθνξηαθψλ 
πζηεκάησλ θαη ε  απνηξνπή ηεο  ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο  γηα παξάλνκνπο ζθνπνχο. 

τόχοι 

Πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξνηεζεί ζηξαηεγηθή γηα ηελ ζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο πξσηνπφξαο γηα 
ηελ Διιάδα έλσζε ζα πξέπεη αξρηθά λα θαζνξηζηνχλ νη ζηφρνη απηήο. Η δηαδηθαζία απηή πνπ 
είλαη απνιχησο απαξαίηεηε γηα ηελ άζθεζε ηνπ management ηεο Έλσζεο Αζθάιεηαο, 
Ιδησηηθφηεηαο θαη Φεθηαθψλ Πεηζηεξίσλ, ζηεξίδεηαη ζε 3 βαζηθνχο άμνλεο : 

1. ηελ απφδνζε ηεο έλσζεο 

2. ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο θαη ηελ νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ 
δηαζεζίκσλ πφξσλ 

3. ην επξχηεξν θνηλσληθφ φθεινο 

Οη άμνλεο απηνί, απνηεινχλ ηελ βάζε ζηελ νπνία ζηεξίδνληαη νη ζηξαηεγηθνί θαη νη 
επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη ηεο έλσζεο πνπ παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο: 

Γεληθνί ηξαηεγηθνί ζηφρνη: 

 Η δηνξγάλσζε ελφο ηνπιάρηζηνλ εηεζίνπ ζπλεδξίνπ ζην νπνίν ζα  γίλνληαη 
παξνπζηάζεηο εξεπλεηηθψλ έξγσλ. 

 Η έθδνζε ελφο εηήζηνπ πεξηνδηθνχ ζην νπνίν ζα δεκνζηεχνληαη φιεο νη 
εξγαζίεο πνπ ζα παξνπζηάδνληαη ζην παξαπάλσ ζπλέδξην. 

 πλερήο ελεκέξσζε γηα φ, ηη θαηλνχξην κέζα απφ ην δηθηπαθφ ηζηφηνπν ηεο 
έλσζεο. 

 Δπέθηαζε ηεο έλσζεο εθηφο νξίσλ ηεο Διιάδαο 

Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη: 

 Βειηίσζε νξγάλσζε, δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηψλ 

 Αλάπηπμε – ελίζρπζε ππεξεζηψλ θαη πιεξνθνξηψλ ζε θαζεκεξηλή βάζε 

 Δθζπγρξνληζκφο εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζέκαηα πεηζηεξίσλ 

 Αλάπηπμε λέσλ ηέηνησλ εξγαιείσλ 
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Ανάλυση Δυνατών ημείων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και Απειλών 

ην ζεκείν απηφ παξαηίζεληαη ηα ηζρπξά ζεκεία θαη νη αδπλακίεο ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 
θαζψο θαη νη επθαηξίεο θαη νη θίλδπλνη πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 
έλσζεο. 

 

Δζσηεξηθφ πεξηβάιινλ Δμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

Ιζρπξά ζεκεία 

 Μνλαδηθή έλσζε πεηζηεξίσλ ζηελ 
Διιάδα 

 Σα κέιε ηεο είλαη άξηζηνη γλψζηεο 
ζε ζέκαηα πεηζηεξίσλ θαζψο θαη 
άξηζηνη επαγγεικαηίεο 

 Δπαγγεικαηίεο ηελ θαηαξηνχλ, 
αλαπηχζζνληαο θηιηθέο ζρέζεηο θαη 
ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο ζε ζέκαηα 
αζθάιεηαο 

Δπθαηξίεο 

 Βήκα κπξνζηά γηα ηελ εμέιημε ησλ 
πεηζηεξίσλ ζηελ Διιάδα 

 Αμηνπνίεζε εηδηθψλ ζε ζέκαηα 
αζθάιεηαο πνπ πξνεγνπκέλσο δελ 
κπνξνχζαλ λα εθαξκφζνπλ ηηο 
γλψζεηο ηνπο ζε εθαξκνγή 

Αδπλακίεο 

 Γηάζεζε ιίγσλ επαγγεικαηηψλ 

 ρεηηθά κηθξή ζε κέιε έλσζε 

Κίλδπλνη 

 Πξσηνπνξηαθή θίλεζε γηα ηελ 
Διιάδα 

 Πηζαλψο πςειέο απαηήζεηο απφ 
ηνπο πειάηεο 

Πίλαθαο 2 Πίλαθαο Αλάιπζεο Γπλαηώλ εκείσλ, Αδπλακηώλ, Δπθαηξηώλ θαη Απεηιώλ - SWOTS 

Παροχές 

Διοργάνωση υνεδρίων/εμιναρίων 

Η Έλσζε έρεη σο ζθνπφ ηε δεκηνπξγία πιήξσο θαηαξηηζκέλσλ επαγγεικαηηψλ ηεο Αζθάιεηαο 
γηα ην ιφγν απηφ θχξην κέιεκα ηεο Έλσζεο ζα είλαη ε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ θαη 
εκεξίδσλ. 

υνέδρια 

Θα δηνξγαλψλεηαη έλα εηήζην ζπλέδξην θάζε Άλνημε ζε δηαθνξεηηθή ηνπνζεζία θάζε ρξφλν. Σν 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα απνθαζίδεη ην κέξνο πνπ ζα ιακβάλεη ρψξα ην ζπλέδξην, ην πφζν ζα 
θνζηίδεη θαζψο θαη ηε ζεκαηνινγία ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ζα αλαθνηλψλεηαη ηξεηο κήλεο λσξίηεξα 
ζηα κέιε ηεο Έλσζεο. Δπίζεο ζα δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Έλσζεο θαη ζε επηιεγκέλα 
πεξηνδηθά ηνπ ρψξνπ. 

Σν ζπλέδξην ζα κπνξεί λα ην παξαθνινπζήζεη φπνηνο ελδηαθέξεηαη αξθεί λα ππνβάιιεη 
αίηεζε γηα παξαθνινχζεζε ζπλεδξίνπ πξνο ηελ Έλσζε θαη λα θαηαβάιιεη ην αθξηβέο αληίηηκν 
ζηνλ ινγαξηαζκφ ηεο Έλσζεο. Η έλσζε ζέινληαο λα παξνηξχλεη ηνπο λένπο λα αζρνιεζνχλ κε 
ζέκαηα αζθάιεηαο θαη ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ ζα παξέρεη ζε θνηηεηέο νη νπνίνη δελ είλαη 
εγγεγξακκέλα κέιε ηεο Έλσζεο έθπησζε ζηελ ηηκή ησλ ζπλεδξίσλ θαη ησλ ζεκηλαξίσλ. 
(Αλαιπηηθφηεξα γηα ηηο ρξεψζεηο ησλ ζπλεδξίσλ, ησλ ζεκηλαξίσλ θαη ησλ ζπλδξνκψλ ηεο 
Έλσζεο ζα παξνπζηαζηνχλ ζε παξαθάησ θεθάιαην) 

Σα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηνχληαη θαη ζα παξνπζηάδνληαη ζηα ζπλέδξηα, θαζψο επίζεο ζηα 
ζεκηλάξηα θαη ζηηο εκεξίδεο ζα αθνξνχλ ηηο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο αζθάιεηαο, ζα 
παξνπζηάδνληαη λέα πξφηππα θαη λέεο ηερληθέο θαη ζα αλαιχνληαη νη δηεζλείο ηάζεηο πάλσ ζηνλ 
ηνκέα ησλ ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ θαη ηεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.  
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εμινάρια 

Δθηφο απφ ηα ζπλέδξηα ε Έλσζε ζα δηνξγαλψλεη ζεκηλάξηα πνπ ζα έρνπλ σο ζθνπφ ηελ 
πεξαηηέξσ θαηάξηηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. Θα δηνξγαλψλνληαη ζεκηλάξηα φπνπ ζα κπνξνχλ λα 
ηα παξαθνινπζήζνπλ κφλν κέιε ηεο Έλσζεο αιιά θαη άιια πνπ ζα είλαη ειεχζεξα λα ηα 
παξαθνινπζήζνπλ θαη κε κέιε ηεο Έλσζεο. Η ελεκέξσζε ησλ κειψλ αιιά θαη ησλ 
ελδηαθεξφκελσλ ζα γίλεηαη κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Έλσζεο.  

Η αλαθνίλσζε γηα ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζα γίλεηαη ηξεηο κήλεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπ 
ζεκηλαξίνπ. Η δήισζε ζπκκεηνρήο ζην ζεκηλάξην ζα είλαη φκνηα κε απηή ηεο δήισζεο 
ζπκκεηνρήο γηα παξαθνινχζεζε ζπλεδξίνπ. Οη πξνζθνξέο πξνο ηα κέιε ηεο Έλσζεο θαη πξνο 
ηνπο θνηηεηέο ζα ηζρχνπλ θαη γηα ηελ πεξίπησζε παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίνπ. ην ηέινο θάζε 
ζεκηλαξίνπ ζα δίλεηαη βεβαίσζε ζπκκεηνρήο. 

Ημερίδες 

Σέινο ε Δ.Α.Ι.Φ.Π ζα δηνξγαλψλεη εκεξίδεο πνπ ζα έρνπλ σο ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε φζσλ 
ζέινπλ λα ελεκεξσζνχλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ. Οη εκεξίδεο πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ Έλσζε ζα είλαη δσξεάλ γηα ηνπο παξαηεξεηέο, ζηα πιαίζηα ηνπ 
marketing ηεο Έλσζεο θαζψο επίζεο θαη γηα ην ιφγσ φηη ελδηαθεξφκαζηε λα ελεκεξψλνπκε θαη 
λα βνεζάκε φζνπο ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ κε αλάινγα ζέκαηα. 

Η αλαθνίλσζε ησλ εκεξίδσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζα γίλεηαη κέζσ ηεο 
ηζηνζειίδαο ηεο έλσζεο πνπ ζα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο. Σέινο λα αλαθεξζεί φηη δελ απαηηείηαη 
θάπνηα δήισζε ζπκκεηνρήο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εκεξίδσλ. 

Ηλεκτρονικό Περιοδικό 

Η Έλσζε εθηφο απφ ην ζπλέδξην θαη ηα ζεκηλάξηα πνπ ζα δηνξγαλψλεη ζα εθδίδεη θαη έλα 
ηξηκεληαίν ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ. ην πεξηνδηθφ απηφ ζα δεκνζηεχνληαη εξεπλεηηθά έξγα κειψλ 
ηεο Έλσζεο, ζέκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην ζπλέδξην ή ζηα ζεκηλάξηα θαζψο θαη 
απνζπάζκαηα απφ ζπδεηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην εηήζην ζπλέδξην. Δπίζεο ζα 
δεκνζηεχνληαη θαηλνηφκεο ηδέεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε μέλα ζπλέδξηα θαη πεξηνδηθά. 

ηφρνο ηνπ πεξηνδηθνχ ζα είλαη ε ζπλερήο ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο γχξσ 
απφ λέεο ηδέεο, λέεο πξαθηηθέο θαη θαηλνχξηεο κεζνδνινγίεο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη ςεθηαθψλ 
πεηζηεξίσλ. Σν πεξηνδηθφ απηφ ζα απνζηέιιεηαη δσξεάλ ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ησλ 
κειψλ ηε πξψηε κέξα θάζε ηξηκήλνπ. 

Οργάνωση και Διοίκηση 

Διοικητικό υμβούλιο 

Η Δ.Α.Ι.Φ.Π. δηνηθείηαη απφ 7κειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
εθιέγνληαη γηα δχν ρξφληα απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ θαη ε ζεηεία ηνπ αξρίδεη απφ ηελ 
επφκελε κέξα ηεο εθινγήο ηνπ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ 
Αληηπξφεδξν, ην Γεληθφ Γξακκαηέα, ηνλ Σακία θαη ηξία κέιε. Γηεμάγεη ηαθηηθέο εβδνκαδηαίεο 
ζπλεδξηάζεηο ηηο νπνίεο κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη νπνηνδήπνηε κέινο ηεο.  

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. εθπξνζσπεί ηελ Έλσζε ζε θάζε θξαηηθή αξρή θαη ππεξεζία. 
Δθπξνζσπεί επίζεο ηελ Έλσζε δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο. πγθαιεί θαη δηεπζχλεη ηηο ηαθηηθέο 
θαη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.. θαη ηεο Γ.. θαη ππνγξάθεη κε 
ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα φια ηα έγγξαθα, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ Έλσζε. ε πεξίπησζε πνπ ν 
Πξφεδξνο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη ή έρεη παξαηηεζεί ηνλ αλαπιεξψλεη ν Αληηπξφεδξνο ζε φια ηα 
θαζήθνληα θαη δηθαηψκαηά ηνπ. Αλ θαη απηφο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη ή έρεη παξαηηεζεί, 
αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα.  

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο δηεπζχλεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ γξαθείσλ ηεο Έλσζεο θαη ην 
πξνζσπηθφ, ελεκεξψλεη ηα κέιε ηνπ Γ.. γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηα δηάηαμεο, θξαηάεη ηα 
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πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ηα νπνία ππνρξενχληαη λα ππνγξάθνπλ ηα παξφληα κέιε ηνπ 
Γ.., ζπλππνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν ηα δηάθνξα έγγξαθα. Σνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, φηαλ 
απνπζηάδεη ή θσιχεηαη ή φηαλ παξαηηεζεί, ηνλ αλαπιεξψλεη ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο. Ο Δηδηθφο 
Γξακκαηέαο επηιακβάλεηαη ζεκάησλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ Οξγάλσζε ηεο Έλσζεο φπσο 
λα ηεξεί ην Βηβιίν Μεηξψνπ Μειψλ ηεο Έλσζεο.  

Ο Σακίαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο Έλσζεο. Δλεξγεί θάζε 
πιεξσκή κεηά απφ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο απφ ην Γ.. Δίλαη ππφινγνο θαη έρεη πνηληθή 
θαη αζηηθή επζχλε γηα θάζε απψιεηα ρξεκάησλ ή πιεξσκή ρσξίο απφθαζε ηνπ Γ.. Απφ ηνλ 
Σακία ηεξνχληαη  ζηειέρε αληηγξάθσλ ησλ απνδείμεσλ εηζπξάμεσλ πνπ εθδίδεη ε Έλσζε 
θαζψο θαη ν θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηηο απνδείμεηο ησλ πιεξσκψλ πνπ ελεξγνχληαη απφ ηελ 
Έλσζε. Σα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ ινγηζηηθά βηβιία θαη ην βηβιίν 
θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο Δηαηξείαο. Σνλ Σακία θσιπφκελν αλαπιεξψλεη κέινο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθηφο απφ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, 
νξηδφκελν απφ ηνλ Πξφεδξν. Σν γεγνλφο πξέπεη λα αλαθεξζεί ζηνλ πξψην Γ.. θαη λα 
θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά ηνπ. Αλ ε απνπζία ππεξβεί ην ηξίκελν, ν Σακίαο αληηθαζίζηαηαη 
νξηζηηθά απφ άιιν κέινο κε απφθαζε ηνπ Γ.. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, φηαλ ιήμεη ε ζεηεία ηνπ θαη κέρξη λα εθιεγεί ή λα δηνξηζζεί ή 
λα αλαιάβεη ηα θαζήθνληά ηνπ ην λέν, δηαρεηξίδεηαη πξνζσξηλά ηηο επείγνπζεο ππνζέζεηο ηεο 
Δηαηξείαο θαη ελεξγεί ηηο απφιπηα αλαγθαίεο πξάμεηο. 

Γενική υνέλευση  

Η Γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ απνηειεί ην αλψηαην φξγαλν ηεο Έλσζεο θαη απνθαζίδεη γηα 
θάζε ππφζεζε. ηε Γεληθή ζπλέιεπζε εθιέγνληαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έπεηηα 
απφ κπζηηθή ςεθνθνξία. Η Γ.. ςεθίδεη κε θαλεξή ςεθνθνξία ηνλ ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφ ηεο 
επφκελεο ρξνληάο, εγθξίλεη ή απνξξίπηεη ηνλ νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ, εγθξίλεη, ηξνπνπνηεί ή 
απνξξίπηεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, απνθαζίδεη γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαζψο 
θαη γηα ηε δηάιπζε ηεο Έλσζεο. Η εθπξνζψπεζε κέινπο απφ άιιν κέινο ηεο Έλσζεο 
επηηξέπεηαη κφλν ζηε Γ.. θαη εθφζνλ ππάξρεη εηδηθή γξαπηή εμνπζηνδφηεζε.  

Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ηελ δηάιπζε ή ηελ ζπγρψλεπζε ηεο Έλσζεο 
απαηηείηαη ε απαξηία ηνπιάρηζηνλ ηνπ ελφο δεπηέξνπ (1/2) ησλ ηακεηαθά ηαθηνπνηεκέλσλ κειψλ 
θαη πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ (3/4) ηεο απαξηίαο απηήο. Η Γεληθή πλέιεπζε είλαη ζε 
απαξηία φηαλ είλαη παξφληα ην 1/3 ησλ Σαθηηθψλ Μειψλ. 'Δάλ δελ ππάξμεη απαξηία, ε 
πλέιεπζε θαιείηαη κε ηα ίδηα ζέκαηα ζε ρξφλν φρη κηθξφηεξν απφ ηξεηο θαη φρη κεγαιχηεξν απφ 
δέθα εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ πξψηε θαη ζεσξείηαη φηη είλαη ζε απαξηία φηαλ είλαη παξφληα ην 
1/6 ησλ Σαθηηθψλ Μειψλ.  

Δπίζεο, ε Έλσζε δηαιχεηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο πνπ ιακβάλεηαη κε 
απαξηία θαη πιεηνςεθία. Μεηά ηελ απφθαζε πξνο δηάιπζε ηεο Έλσζεο, ε Γ.. εθιέγεη ηξεηο 
εθθαζαξηζηέο νη νπνίνη πξνβαίλνπλ ζηελ εθθαζάξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε 
ην Νφκν θαη απνθαζίδεη γηα ηνλ ηξφπν δηάζεζεο ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο ηεο. Καηά ην ζηάδην ηεο 
εθθαζάξηζεο, θάζε έγγξαθν ηεο Δηαηξείαο αλαθέξεη ππνρξεσηηθά φηη απηή ηειεί ππφ 
εθθαζάξηζε. 

Η Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δ.Α.Ι.Φ.Π. ζπγθαιείηαη θάζε ρξφλν ηνλ Απξίιην. Καηά ηε 
δηάξθεηά ηεο πξαγκαηνπνηείηαη απνινγηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη 
παξνπζίαζε, ζπδήηεζε θαη έγθξηζε ησλ ζρεδίσλ γηα ην επφκελν έηνο. Έθηαθηεο Γεληθέο 
πλειεχζεηο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη νπνηεδήπνηε ππάξρνπλ ζεκαληηθά ζέκαηα. 

Σα κέιε ηεο Δ.Α.Ι.Φ.Π. πξέπεη λα έρνπλ πιεξψζεη ηηο ζπλδξνκέο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 
κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε, λα ςεθίδνπλ ζε νπνηαδήπνηε ςεθνθνξία γηα 
εθινγή ή άιιε απφθαζε θαη λα ππνβάινπλ ππνςεθηφηεηα γηα εθινγή ζε νπνηαδήπνηε ζέζε. 
Όιεο νη θαηεγνξίεο κειψλ κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γεληθήο 
πλέιεπζεο, αιιά κφλν ηα ηαθηηθά κέιε έρνπλ δηθαίσκα λα ςεθίδνπλ, λα εθιέγνπλ θαη λα 
εθιέγνληαη. 
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Μέλη 

Μέιε ηεο Έλσζεο ζα εγγξάθνληαη φζνη ην επηζπκνχλ θαη θαιχπηνπλ ηα απαξαίηεηα θξηηήξηα 
πνπ έρεη ζέζεη ε Έλσζε γηα ηελ θάζε θαηεγνξία κέινπο. Η Έλσζε ζα δηαρσξίδεη ηα κέιε ηεο ζε 
ηξεηο θαηεγνξίεο: 

 Σαθηηθά Μέιε 

 Γφθηκα Μέιε 

 Έθηαθηα Μέιε 

 Παξαηεξεηέο ζπλεδξίσλ/ζεκηλαξίσλ 

Γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, απαηηείηαη 
ζρεηηθή αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη ππνβνιή φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ηίηισλ, 
πηζηνπνηεηηθψλ, βεβαηψζεσλ θαη ελδερνκέλσο άιισλ ηεθκεξίσλ, πνπ ζα δεηεζνχλ 
ζπκπιεξσκαηηθά απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Γηα ηελ έγθξηζε ή απφξξηςε ηεο αίηεζεο 
εγγξαθήο κέινπο απνθαίλεηαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ο αηηψλ γίλεηαη απεπζείαο κέινο ηεο 
Έλσζεο κφιηο εγθξηζεί ε αίηεζε ηνπ απφ ην Γ..  

Γε κπνξνχλ λα γίλνπλ κέιε ηεο έλσζεο φζνη δε θαιχπηνπλ ηα πξναπαηηνχκελα 
πξνζφληα, φζνη ηνπο έρεη ζηεξεζεί κε δηθαζηηθή απφθαζε ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ίδξπζεο 
ζπλεηαηξηζκψλ ή ελψζεσλ πξνζψπσλ θαη φζνη ζηεξνχληαη ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα. 

Παξαθάησ ζα αλαιπζνχλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα πνπ ρξεηάδεηαη θάπνηνο γηα λα 
γίλεη κέινο ηεο Έλσζεο, ηα δηθαηψκαηα αιιά θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο θάζε  θαηεγνξίαο. 

 

 Σαθηηθά Μέιε 

Χο Σαθηηθά κέιε ζα  κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ νη θάηνρνη βαζηθψλ, κεηαπηπρηαθψλ ή 
δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ ηκεκάησλ Πιεξνθνξηθήο απφ  Διιεληθά Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα 
(Α.Δ.Ι.) θαη απφ Αλψηαηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα (ΣΔΙ) ή απφ ηζφηηκα ηκήκαηα ηνπ 
εμσηεξηθνχ. Η ιίζηα ησλ απνδεθηψλ ηκεκάησλ εγρψξησλ ή μέλσλ παλεπηζηεκίσλ ζα 
αλαδηακνξθψλεηαη θάζε ρξφλν απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ θαηφπηλ πξφηαζεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Η απνδεδεηγκέλε ελαζρφιεζε ηνπο επαγγεικαηηθά ή εξεπλεηηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο 
αζθάιεηαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ή ησλ Φεθηαθψλ Πεηζηεξίσλ ζα είλαη επηζπκεηφ αιιά 
φρη απαξαίηεην πξνζφλ. Γηφηη ε Έλσζε ζέινπκε λα είλαη αλνηθηή θαη γηα απηνχο πνπ ηψξα 
αξρίδνπλ λα αζρνινχληαη κε ηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο. Η απφδεημε ηεο ελαζρφιεζεο κε ηνλ 
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ζα γίλεηαη είηε κε βεβαίσζε εξγνδφηε φηη ν αηηψλ εξγάδεηαη πάλσ ζε 
ζέκαηα αζθάιεηαο είηε κε επίδεημε κέξνπο ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνπ έξγνπ. 

Η ζπκκεηνρή ζηελ Έλσζε σο ηαθηηθφ κέινο πξνυπνζέηεη ηελ πιεξσκή κίαο εηήζηαο 
ζπλδξνκήο πνπ αλέξρεηαη ζηα πελήληα επξψ (50€). 

Πην ζπγθεθξηκέλα ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή Σαθηηθνχ κέινπο ζα 
είλαη: 

1. Αίηεζε απηνχ πξνο ηελ Έλσζε.  

2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ φηη έιαβε γλψζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Έλσζεο θαη φηη ην 
απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 

3. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ φηη δελ εκπίπηεη ζε θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 
4.12. 

4. χληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

5. Σν πνζφ ηεο πξνο εγγξαθή θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο. 

6. Βεβαίσζε απφ εξγνδφηε φηη εξγάδεηαη πάλσ ζε ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ή αληίγξαθν 
εξγαζίαο (δηπισκαηηθήο ή κε) πνπ αζρνιείηαη κε ηνλ ηνκέα ηεο Αζθάιεηαο θαη ησλ 
Φεθηαθψλ Πεηζηεξίσλ. 

Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά καδί κε ηελ ηξαπεδηθή απφδεημε πιεξσκήο ηεο εηήζηαο 
ζπλδξνκήο ζα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθψο ζηε δηεχζπλζε ηεο Έλσζεο. 
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 Γφθηκα κέιε 

Χο Γφθηκα κέιε ζα κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ θνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο ηκεκάησλ Πιεξνθνξηθήο 
Διιεληθψλ ή μέλσλ Παλεπηζηεκίσλ (Α.Δ.Ι. ή Σ.Δ.Ι.). Γηα ηα δφθηκα κέιε δελ είλαη απαξαίηεηε ε 
πξνεγνχκελε ελαζρφιεζε ηνπο κε ηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ή ησλ ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ. 

Σα δφθηκα κέιε πιεξψλνπλ εηήζηα ζπλδξνκή είθνζη πέληε επξψ (25€) θαη έρνπλ ηα ίδηα 
πξνλφκηα θαη ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο κε ηα ηαθηηθά κέιε ρσξίο λα έρνπλ φκσο ην δηθαίσκα ςήθνπ 
ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο. 

Αλαιπηηθφηεξα ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα λα γίλεη θάπνηνο Γφθηκν κέινο ζα 
είλαη: 

 Αίηεζε απηνχ πξνο ηελ Έλσζε.  

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ φηη έιαβε γλψζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Έλσζεο θαη φηη 
ην απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ φηη δελ εκπίπηεη ζε θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 
άξζξνπ 4.12. 

 χληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 

 Σν πνζφ ηεο πξνο εγγξαθή θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο. 

 Αληίγξαθν ηεο θνηηεηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο. 

Όπσο θαη ηα ηαθηηθά κέιε θαη ηα δφθηκα πξέπεη λα απνζηείινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζηελ 
ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ηεο Έλσζεο. 

 

 Έθηαθηα κέιε 

Χο Έθηαθηα κέιε ζα κπνξνχλ λα γξαθηoχλ φζνη ελδηαθέξνληαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 
αζθάιεηα, ηδησηηθφηεηα θαη ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ. Γηα ηα έθηαθηα κέιε δελ είλαη απαξαίηεηε ε 
ελαζρφιεζε ηνπο κε ηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ή ησλ ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ. 

Σα έθηαθηα κέιε πιεξψλνπλ εηήζηα ζπλδξνκή είθνζη πέληε επξψ (10€) αιιά δελ έρνπλ 
ηα ίδηα πξνλφκηα θαη ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο κε ηα ηαθηηθά θαη δφθηκα κέιε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα 
ηα έθηαθηα κέιε απιά ζα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο παξνπζηάζεηο ηεο Έλσζεο θαη ζα έρνπλ θάπνηα 
έθπησζε ζηα ζεκηλάξηα θαη ζηα ζπλέδξηα ηεο Έλσζεο. 

Αλαιπηηθφηεξα ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα λα γίλεη θάπνηνο έθηαθην κέινο ζα 
είλαη: 

 Αίηεζε απηνχ πξνο ηελ Έλσζε.  

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ φηη έιαβε γλψζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Έλσζεο θαη φηη 
ην απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ φηη δελ εκπίπηεη ζε θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 
άξζξνπ 4.12. 

 χληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 

 Σν πνζφ ηεο πξνο εγγξαθή θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο. 

 Αληίγξαθν ηεο θνηηεηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο. 

Όπσο θαη ηα ππφινηπα κέιε πξέπεη λα απνζηείινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζηελ 
ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ηεο Έλσζεο. 

 

 Παξαηεξεηέο πλεδξίσλ/εκηλαξίσλ 

Οη Παξαηεξεηέο δελ είλαη θχξηα κέιε ηεο Έλσζεο θαζψο δελ έρνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ 
κειψλ. ε απηή ηε θαηεγνξία κειψλ αλήθνπλ φζνη ελδηαθέξνληαη λα παξαθνινπζνχλ ζπλέδξηα 
ή ζεκηλάξηα κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ηνπο θαζψο έηζη κπνξνχλ λα 
παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη ησλ ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ. Σα κέιε 
απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη θπξίσο άηνκα ηα νπνία δελ ζα απαζρνινχληαη επαγγεικαηηθά  κε 
ηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο αιιά ζα επηζπκνχλ ηε δηεχξπλζε ησλ νξηδφλησλ ηνπο θαη ησλ 
γλψζεσλ ηνπο. 
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Οη παξαηεξεηέο δελ πιεξψλνπλ θάπνηα εηήζηα ζπλδξνκή θαη απιά θαιχπηνπλ ηα 
έμνδα ησλ ζπλεδξίσλ/ζεκηλαξίσλ πνπ παξαθνινπζνχλ. 

 

Γηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ 

Σα κέιε απνιακβάλνπλ θάζε σθέιεηα πνπ εμαζθαιίδεη θάζε θνξά ε Έλσζε. Μεηέρνπλ κε 
δηθαίσκα ιφγνπ ζηε ζπλεδξίαζε θάζε νξγάλνπ ηεο Έλσζεο θαζψο θαη ζηηο εθδειψζεηο ηεο 
Έλσζεο θαη ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. Σα Σαθηηθά θαη Γφθηκα κέιε παίξλνπλ κέξνο ζηηο Γεληθέο 
πλειεχζεηο ηεο Έλσζεο. Δθεί κπνξνχλ λα  εθθέξνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα θάζε ζέκα θαη λα 
απνθαζίζνπλ γηα κειινληηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ έλσζε ζπκκεηέρνληαο έηζη ελεξγά ζηε 
δηαρείξηζή ηεο.  

ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ςεθίδεηαη θαη  ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Έλσζεο. Γηθαίσκα 
ςήθνπ, εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη, γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρνπλ κφλν ηα Σαθηηθά κέιε. Σα 
δφθηκα κέιε κπνξνχλ εθφζνλ ην επηζπκνχλ λα παξεπξίζθνληαη ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο. 

Σα κέιε έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα εξγάδνληαη γηα ηελ πξναγσγή ησλ ζθνπψλ ηεο 
Έλσζεο θαη λα απνθεχγνπλ θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ αληηζηξαηεχεηαη ηνπο ζθνπνχο ηεο. 
Τπνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ έγθαηξα ηηο εηζθνξέο ηνπο θαζψο ε φπνηα θαζπζηέξεζε νδεγεί 
ζε απψιεηα ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ηα νπνία επαλέξρνληαη κφιηο ηαθηνπνηεζνχλ νη νθεηιέο. 

Κάζε κέινο απνβάιεη απηφκαηα ηελ ηδηφηεηά ηνπ απφ ηε ζηηγκή ππνβνιήο ζηελ Έλσζε 
ζρεηηθήο γξαπηήο δήισζεο. Μέιε ηα νπνία δελ έρνπλ ηαθηνπνηήζεη ηηο  νηθνλνκηθέο ηνπο  
εθθξεκφηεηεο γηα δχν ζπλαπηά έηε δηαγξάθνληαη απηφκαηα.  

τρατηγική Marketing, χέδια Διάθεσης & Προβολή/Προώθηση 

ε απηφ ην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη νη ζπλζήθεο αγνξάο αιιά θα νη ζηξαηεγηθέο πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Πψο απηέο θνζηνινγνχληαη θαη πξνσζνχληαη. 

Βασική τρατηγική Marketing 

Οη ζηξαηεγηθέο ηεο εηαηξείαο αλάινγα κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμή 
ηνπο ρσξίδνληαη ζε βξαρππξφζεζκεο, κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο. 

Βξαρππξφζεζκα ε ζηξαηεγηθή ηεο έλσζεο αθνξά ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 
ιεηηνπξγίαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κέζα απφ ηελ πινπνίεζε 
δηαθφξσλ δξάζεσλ, ζρεηηθνχ θφζηνπο , ρσξίο απηέο λα ηξνπνπνηνχλ ζεκαληηθά ηηο 
νξγαλσηηθέο δνκέο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο Έλσζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζηξαηεγηθέο απηέο αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή Οινθιεξσκέλνπ 
Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο, κηθξέο παξεκβάζεηο αλαθαηαζθεπψλ θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ 
ππνδνκψλ, π. ρ ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, νινθιήξσζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 
πξνκήζεηα λένπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, θηηξηαθέο παξεκβάζεηο θαζψο θαη ξχζκηζε ζεκάησλ 
θαιχηεξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο δηάθνξνπο θνξείο γηα ηελ επίιπζε πνιιψλ πξνβιεκάησλ πνπ 
αθνξνχλ ζέκαηα αζθάιεηαο θαη ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ. 

Μεζνπξφζεζκα ε ζηξαηεγηθή ηεο Έλσζεο εζηηάδεηαη ζηελ βειηίσζε ησλ παξακέηξσλ 
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ζηελ νξηνζέηεζε ηνπ ξφινπ ηεο. Δπίζεο ζηξαηεγηθή ηεο Έλσζεο είλαη ε 
παξνρή θνξπθαίαο πνηφηεηαο ππεξεζίεο ζε φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξεο ηηκέο θαζψο επίζεο 
θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ απφιπηα ησλ πειάηε.  

Όζνλ αθνξά ηηο καθξνπξφζεζκεο δξάζεηο ηεο, ε Έλσζε ζηνρεχεη ζηελ πεξαηηέξσ 
αλάπηπμή ηεο κέζα απφ ηελ πιήξε ζηειέρσζή ηεο πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη πιήξεηο ππεξεζίεο. 
Έηζη ν θάζε πειάηεο ζα έρεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ αληηπξφζσπν ζηελ Έλσζε ν νπνίνο ζα 
αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε απηφλ γηα λα έρνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφλ απνηέιεζκα. 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Νηνχζθαο Γεκήηξηνο 

Δλψζεηο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη Φεθηαθψλ Πεηζηεξίσλ  36 

 

Marketing - χέδια Διάθεσης και Πόροι 

ηελ Έλσζε ππάξρνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο κειψλ. Απηέο είλαη ε θαηεγνξία ησλ ηαθηηθψλ, δφθηκσλ 
θαη απιψλ κειψλ. Καηά ζπλέπεηα φινη είλαη ζε ζέζε λα εμππεξεηεζνχλ θαη λα απνθηήζνπλ ηηο 
ππεξεζίεο πνπ επηζπκνχλ αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. 

 

πλδξνκέο 

Μέιε Υξέσζε/Υξφλν 

Σαθηηθά Μέιε                          50 €  

Έθηαθηα Μέιε                          10 €  

Γφθηκα Μέιε                          25 €  
Πίλαθαο 3 Πίλαθαο πλδξνκώλ 

Marketing – χέδιο Εξόδων Προώθησης 

Πξνθεηκέλνπ ε εηαηξεία λα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο πνιίηεο ηεο Διιάδνο αιιά θαη ζηνλ θφζκν 
γεληθφηεξα έρεη εληαρζεί ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηνπ marketing θαη ε δηαθήκηζή ηνπ. Χο κέζα 
δηαθήκηζεο επηιέρζεθαλ νη εθεκεξίδεο, ην πην δηαδεδνκέλν κέζν ελεκέξσζεο ηνπ θαηαλαισηή, 
ε ηειεφξαζε αιιά θαη ην Γηαδίθηπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 
πιεζπζκνχ. 

 

Γηαθήκηζε (αλά εμάκελν) 

Μέζν δηαθήκηζεο Πνζφ 

Δθεκεξίδεο / Πεξηνδηθά          150 €  

Ιληεξλέη          100 €  

ηπιφ, αλαπηήξεο, κπινπδάθηα            65 €  

ΤΝΟΛΟ          315 €  
Πίλαθαο 4 Πίλαθαο Γηαθεκίζεσλ - έμνδα- 

Οικονομική Πρόβλεψη 

Σοποθετήσεις και Εγκαταστάσεις 

Η Έλσζε Αζθάιεηαο, Ιδησηηθφηεηαο θαη Φεθηαθψλ Πεηζηεξίσλ έρεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηηο ζην 
θηίξην 106 η. κ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 6ν φξνθν επί ηεο νδνχ Πξεβέδεο. Σν θηίξην δηαζέηεη 7 
γξαθεία, κία αίζνπζα αλακνλήο, κία αίζνπζα ππνδνρήο θαη έλα αλαςπθηήξην. 

Προβλέψεις Δαπανών Κεφαλαίου 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα ην αξρηθφ θεθάιαην γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο Έλσζεο 
είλαη 60,000 . Απηφ ην πνζφ πξνέξρεηαη απφ ηελ δηνηθεηηθή αξρή ηεο Έλσζεο, απφ ηελ θξαηηθή 
ρνξεγία αιιά θαη απφ ηνπο επελδπηέο ηεο Έλσζεο. 

Όπσο ζα δνχκε θαη αξγφηεξα ζα πεξηζζέςεη αξθεηφ κέξνο ησλ ρξεκάησλ ην νπνίν ζα 
δηαηεζεί γηα ηηο έθηαθηεο αλάγθεο ηεο Έλσζεο θαζψο θαη γηα νξηζκέλεο θαηαζηξνθέο πνπ ηπρφλ 
παξνπζηαζηνχλ. 

Αθνινπζεί αλαιπηηθφο πίλαθαο πνπ εμεγεί απφ πνχ πξνήιζε ην Κεθάιαην γηα ηελ 
έλαξμε ηεο Έλσζεο. 
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Κεθάιαην 

Αξρηθφ δηαζέζηκν πνζφ γηα ηελ έλαξμε   
 67,000 €  

εμ' απηψλ   

θξαηηθή ρνξεγία    15,000 €  

θεθάιαην δηνηθεηηθήο αξρήο    37,000 €  

επελδπηέο    15,000 €  
Πίλαθαο 5 Πίλαθαο Κεθαιαίσλ 

Προβλέψεις Λειτουργικού Κόστους 

ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο αλήθνπλ ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ ρξεηάδεηαη λα θαηαβιεζνχλ γηα ηελ 
αγνξά κεραλεκάησλ, επίπισλ, εξγαιείσλ θαζψο θαη γηα ηελ πιεξσκή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη φ, 
ηη αθφκα ζρεηίδεηαη κε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο Έλσζεο. 

Αγνξέο & Τιηθφ 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηεο Έλσζεο. 

 

Δμνπιηζκφο Έλσζεο  

Έπηπια Μεραλήκαηα Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ 

γξαθεία θσηνηππηθφ είδε θαζαξηζκνχ 

θαξέθιεο ππνινγηζηέο ζπζηήκαηα θαζαξηζκνχ 

ηξαπεδάθηα κηθξνζπζθεπέο ραξηηθά 

ινηπά έπηπια ζπζθεπέο αζθαιείαο Αλαιψζηκα 

Λνηπφο εμνπιηζκφο ςπγείν γξαθηθή χιε 

αλαςπθηήξην θσηηζηηθά αλαιψζηκα ε/π 

αίζνπζα ππνδνρήο πξνβνιέαο ραξηηθά 
 Πίλαθαο 6 Πίλαθαο Δμνπιηζκνύ Δηαηξείαο 

 
Γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ γξαθείσλ ηεο Έλσζεο θαηά ην άλνηγκα ηεο επηρείξεζεο  

 

Δμνπιηζκφο Γξαθείσλ 

είδνο εμνπιηζκνχ πνζφηεηα ηηκή/είδνο ζπλνιηθή ηηκή εηδψλ 

γξαθεία δηεπζπληψλ 1     135  €                                                  135 €  

γξαθεία πξνζσπηθνχ 7       80  €                                                  560 €  

θαξέθιεο 9       60  €                                                  540 €  

ςπγείν 1     215  €                                                  215 €  

είδε θαζαξηζκνχ 1       35  €                                                   35 €  

θσηνηππηθφ 1     880  €                                                  880 €  

ηξαπεδάθηα 1       60  €                                                   60 €  

ππνινγηζηέο 8     900  €                                               7,200 €  

γξαθηθή χιε 1     145  €                                                  145 €  

ηειενξάζεηο 1     159  €                                                  159 €  

αλαιψζηκα 1     165  €                                                  165 €  

θσηηζηηθά 8       26  €                                                  207 €  

πξνβνιέαο 1     600  €                                                  600 €  

ΤΝΟΛΟ                                              10,901 €  
Πίλαθαο 7 Πίλαθαο Δμνπιηζκόο Γξαθείσλ 
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Πξνζσπηθφ 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη νη κηζζνί ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Έλσζεο ηφζν γηα θάζε 
εξγαδφκελν μερσξηζηά φζν θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηνπο αξγαδνκέλνπο θάζε 
ηκήκαηνο. Να ζεκεησζεί φηη ν λνκηθφο ζχκβνπινο ζα θαιείηαη γηα λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο 
ηνπ θάζε αξρή ηνπ έηνπο, ελψ ν νηθνλνκηθφο ζχκβνπινο θάζε εμάκελν. 

 

Μηζζνί Δξγαδνκέλσλ (αλά κήλα) 

  αξηζκφο κηζζφο χλνιν 

αλώηεξα ζηειέρε 

γεληθφο δηεπζπληήο 1   1,500  €     1,500 €  

λνκηθφο ζχκβνπινο (θάζε ρξφλν) 1     850  €        850 €  

νηθνλνκηθφο ζχκβνπινο / ειεγθηήο ( αλά εμάκελν) 1     850  €        850 €  

πξνζσπηθό 

ππάιιεινη 4     800  €     3,200 €  

επηπιένλ πξνζσπηθό 

ππάιιεινη γξακκαηείαο 1     650  €        650 €  

θαζαξίζηξηα 1     400  €        400 €  

ρεηξηζηέο/πξνγξακκαηηζηέο ε/π 2     850  €     1,700 €  

ΤΝΟΛΟ      9,150 €  
Πίλαθαο 8 Πίλαθαο Μηζζώλ Δξγαδνκέλσλ 

 
Σξέρνληα ιεηηνπξγηθά έμνδα αλά έηνο 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα ηξέρνληα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο Έλσζεο γηα λα 
κπνξέζεη απηή λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά θαη επνηθνδνκεηηθά. 

Να ζεκεηψζνπκε φηη δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ηα έμνδα εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη 
γηα ην άλνηγκα ηεο έλσζεο θαζψο δελ ζα ρξεηαζηεί λα πιεξψλνπκε γηα απηά θάζε ρξφλν. Πην 
αλαιπηηθά ηα έμνδα θαη ηα έζνδα ηεο Έλσζεο ζα παξνπζηαζηνχλ ζηα επφκελα θεθάιαηα. 

 

ηξέρνληα ιεηηνπξγηθά έμνδα έλσζεο (αλά έηνο) 

  Μήλεο Υξεκαηηθφ Πνζφ πλνιηθφ πνζφ 

ελνίθην 12               800  €            9,600 €  

θνηλφρξεζηα 12                30  €               360 €  

ζέξκαλζε 4               250  €            1,000 €  

κηζζνί εξγαδνκέλσλ 12            7,450  €          89,400 €  

κηζζφο νηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ 2               850  €            1,700 €  

κηζζφο λνκηθνχ ζπκβνχινπ 1               850  €               850 €  

γξαθηθή χιε 2               145  €               290 €  

αλαιψζηκα 2               165  €               330 €  

δηαθήκηζε 2               315  €               630 €  

ζπλέδξηα 1               750  €               750 €  

εκεξίδεο 5               300  €            1,500 €  

είδε θαζαξηζκνχ 3                35  €               105 €  

ζεκηλάξηα 4            1,100  €            4,400 €  

ειεθηξηθφ ξεχκα 6               250  €            1,500 €  

επηθνηλσλίεο 6                45  €               270 €  

ππεξεζία χδξεπζεο 3                55  €               165 €  

ηαμίδηα 2               260  €               520 €  

ΤΝΟΛΟ          113,370 €  
Πίλαθαο 9 Πίλαθαο Σξερόλησλ Λεηηνπξγηθώλ Δμόδσλ Έλσζεο 
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Πάγηα έμνδα ηεο Έλσζεο 

ηα ινηπά έμνδα πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε κήλα γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο 
Έλσζεο αλήθνπλ νη κηζζνί ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη ηα έμνδα γηα ηα πξντφληα φπσο 
αλαιψζηκα, έμνδα γηα ηελ δηαθήκηζε, γξαθηθή χιε , ραξηηθά – είδε θαζαξηζκνχ, αιιά θαη έμνδα 
γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ θηηξίνπ. 

Αρμοδιότητες εργαζομένων 

Δδψ ηίζεηαη έλαο πίλαθαο κε ηα βαζηθά θαζήθνληα γηα ηα νπνία είλαη ππεχζπλνη νη βαζηθφηεξνη 
εκπιεθφκελνη γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο Έλσζεο. εκεηψλσ φηη ζε απηνχο αλήθνπλ ν 
Γεληθφο Γηεπζπληήο κε ηνλ Τπνδηεπζπληή, νη ππάιιεινη θαη νη πξνγξακκαηηζηέο  ππνινγηζηψλ. 

 

Δξγαδόκελνη Αξκνδηόηεηεο / θαζήθνληα 

Γεληθφο Γηεπζπληήο 
(θαη Τπνδηεπζπληήο) 

1. επηθνηλσλία θαη ξχζκηζε ζπλαιιαγψλ κε 
ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο νκηιεηέο ζηα 
ζεκηλάξηα 

2. νξγάλσζε ιεπηνκεξνχο θαηάζηαζεο 
πιηθψλ, εξγαζηψλ θιπ 

3. νξγάλσζε ησλ απαξαηηήησλ ζεκάησλ γηα 
ηελ δηαθήκηζε ηεο Έλσζεο 

4. νξγάλσζε ζπδεηήζεσλ κε ηνπο 
ζπκβνχινπο γηα ιήςε απνθάζεσλ 

5. νξγάλσζε πξνζσπηθνχ 

6. πξφζιεςε εξγαδνκέλσλ 

χκβνπινη 1. ζπκβνπιεχνπλ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή 

2. βνεζνχλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

3. απνθαζίδνπλ γηα λνκηθά ζέκαηα πνπ 
αθνξνχλ ην λνζνθνκείν 

Τπάιιεινη γξακκαηείαο Καιή ζπκπεξηθνξά θαη παξνρή 
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο απνξίεο ησλ πειαηψλ 

Υεηξηζηέο / Πξνγξακκαηηζηέο 
ππνινγηζηψλ 

1. δεκηνπξγνχλ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ φπνπ 
ζα θαηαρσξνχληαη ηα ηζηνξηθά 

2. θαηαγξαθή φισλ ησλ δαπαλψλ 

3. ινγηζηηθή θαηαγξαθή ζε βάζεηο φινπ ηνπ 
εμνπιηζκνχ πνπ έρεη αγνξαζηεί 

4. δηαζέηνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 
έξεπλεο γηα θαηλνχξγηα εξγαιεία ζε ζέκαηα 
αζθάιεηαο θαη ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ 

Καζαξίζηξηεο Γηαηήξεζε ηνπ ρψξνπ ηεο έλσζεο θαζαξφ 

Security Γηαηήξεζε ηνπ θηηξίνπ αζθαιή θαζψο θαη 
ησλ αλζξψπσλ κέζα ζε απηφ 

Πίλαθαο 10 Πίλαθαο Αξκνδηνηήησλ 
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Έσοδα 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηάζσ ηα έζνδα ηεο Έλσζεο. Σα έζνδα ηεο έλσζεο ζα 
πξνέξρνληαη απφ ηηο ζπλδξνκέο ησλ κειψλ, πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί λα είλαη εηήζηεο, απφ 
ζεκηλάξηα, απφ ηα ζπλέδξηα πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κία θνξά ην ρξφλν θαη απφ ηπρφλ 
δηαθεκίζεηο πνπ ζα θαηαρσξνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Έλσζεο ή ζηα ζεκηλάξηα, ζηα ζπλέδξηα 
θαη ζηηο εκεξίδεο. Να ζεκεησζεί φηη νη εκεξίδεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί ε Έλσζε ζα είλαη 
δσξεάλ γηα φινπο φζνπο ζέινπλ λα ηηο παξαθνινπζήζνπλ. 

υνδρομές 

Πξψην θαη θχξην έζνδα ηεο Έλσζεο ζα είλαη ηα ρξήκαηα πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηεο 
ζπλδξνκέο ησλ κειψλ ζηελ έλσζε. Σα κέιε πνπ ζα ζέινπλ ηηο ππεξεζίεο ηεο έλσζεο ζα 
πξέπεη λα θαηαβάιινπλ έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ αλάινγα κε ηηο ππεξεζίεο πνπ απαηηνχλ απφ 
ηελ έλσζε. (Κεθάιαην 4) 

Πην ζπγθεθξηκέλα ηα έζνδα απφ ηηο ζπλδξνκέο θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

πλδξνκέο 

Μέιε Υξέσζε/Υξφλν 

Σαθηηθά Μέιε                          50 €  

Έθηαθηα Μέιε                          10 €  

Γφθηκα Μέιε                          25 €  
Πίλαθαο 11 Πίλαθαο πλδξνκώλ 

 
Να ζεκεηψζνπκε εδψ φηη θάζε κέινο αλάινγα κε πνηα απφ ηηο ηξεηο παξαπάλσ 

ζπλδξνκέο επηιέμεη ζα ηνπ παξέρνληαη θαη νη αλάινγεο ππεξεζίεο. 

εμινάρια 

Έλαο άιινο ηξφπνο εηζνδήκαηνο ζηελ Έλσζε ζα είλαη ηα ζεκηλάξηα. Τπάξρεη έλαο 
ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο πιεξσκήο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ πνπ παξέρεη ε έλσζε. 
Τπάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο νη νπνίεο ππάξρεη δηαθνξεηηθή ρξέσζε. Πην 
ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ νη ηηκέο είλαη δηαθνξεηηθέο αλ έρεη γίλεη ε 
εγγξαθή ηνπ κέινπο, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα ην παξαθνινπζήζεη, ηξεηο κήλεο πξηλ ηελ 
έλαξμε ηνπ ζεκηλαξίνπ, έλα κήλα πξηλ ή ηνλ ίδην κήλα. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

εκηλάξηα 

  3 κήλεο πξηλ 1 κήλαο πξηλ ηνλ ίδην κήλα 

Παξαηεξεηέο 320 € 348 € 448 € 

Γφθηκα Μέιε 250 € 280 € 340 € 

Έθηαθηα Μέιε 300 € 320 € 380 € 

Σαθηηθά Μέιε 180 € 200 € 300 € 
Πίλαθαο 12 Πίλαθαο Υξέσζεο εκηλαξίσλ 

 

υνέδρια 

Σα ζπλέδξηα επίζεο ζα είλαη έλαο άιινο ηξφπνο γηα είζπξαμε εζφδσλ. Η έλσζε πξαγκαηνπνηεί 
έλα εηήζην ζπλέδξην θάζε Άλνημε κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηαθψλ 
ζπζηεκάησλ αιιά θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα ςεθηαθά πεηζηήξηα ηα νπνία ζα απνθέξνπλ 
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έζνδα ζηελ έλσζε , γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ νπνίσλ ζα απαηηείηαη έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ. 
Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

πλέδξηα 

  Υξέσζε 

Παξαηεξεηέο                        300 €  

Γφθηκα Μέιε                        200 €  

Έθηαθηα Μέιε                        260 €  

Σαθηηθά Μέιε                        180 €  
Πίλαθαο 13 Πίλαθαο Υξέσζεο πλεδξίσλ 

 

Διαφημίσεις 

Έλα ηειεπηαίν έζνδν ηηο έλσζεο είλαη νη ηπρφλ δηαθεκίζεηο πνπ ελδέρεηαη λα θαηαρσξεζνχλ είηε 
κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο έλσζεο είηε κέζσ ησλ ζεκηλαξίσλ, είηε ζπλεδξηψλ, είηε εκεξίδσλ. Οη 
δηαθεκίζεηο απηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ δηαθεκίζεηο εξγαιείσλ ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ, 
δηαθφξσλ πεξηνδηθψλ ζε παξφκνηα ζέκαηα είηε γεληθά άιισλ δηαθεκίζεσλ πάλσ ζε ζέκαηα 
αζθάιεηαο θαη ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ. 

 

Γηαθεκίζεηο 

έλαο κήλαο 10 € 

έλα εμάκελν 40 € 

έλαο ρξφλνο 75 € 

πεξηνδηθφ 85 € 
Πίλαθαο 14 Πίλαθαο Γηαθεκίζεσλ – έζνδα – 

 

Εφαρμογή 

Πρώτος Μήνας Λειτουργίας 

ηα έμνδα ηνπ πξψηνπ κήλα ιεηηνπξγίαο ηεο Έλσζεο εκπεξηέρνληαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ γηα ηελ 
νηθνδφκεζε ηνπ θηηξίνπ, νη κηζζνί ησλ εξγαδνκέλσλ , ν εμνπιηζκφο ηνπ θηηξίνπ ζε φηη αθνξά ηα 
κεραλήκαηα θαη ηα εξγαιεία, ηα έπηπια θαη ηα ινηπά αλαιψζηκα πιηθά. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 
ηηκνιφγεζε ηνπ θηηξίνπ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηνλ πξψην κήλα ιεηηνπξγίαο. 
Σν πνζφ απηφ αλέξρεηαη ζηελ ηηκή ησλ 22,133€. 

 

ηηκνιφγεζε θηηξίνπ, εμνπιηζκνχ θαη πξνζσπηθνχ πξψηνπ κήλα 

θηίξην ( εγγχεζε )  ( 2 x 800 )     1,600 €  

κηζζνί        9,150 €  

εμνπιηζκφο γξαθείσλ      10,901 €  

δηαθήκηζε           315 €  

εμνπιηζκφο ηειεπηθνηλσληψλ / ξεχκαηνο / χδξεπζεο           167 €  

ΤΝΟΛΟ      22,133 €  
Πίλαθαο 15 Πίλαθαο Δμόδσλ Πξώηνπ Μήλα 
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Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα, ην αξρηθφ δηαζέζηκν θεθάιαην (ησλ 67.000 €) δελ 
έρεη αμηνπνηεζεί πιήξσο. Σν πνζφ πνπ πεξίζζεςε βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηεο Έλσζεο γηα ηα 
ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ πξψησλ κελψλ αιιά θαη ηηο έθηαθηεο πεξηπηψζεηο αλάγθεο. 

Έσοδα Πρώτου Μήνα 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ηα έζνδα ηεο Έλσζεο ηνλ πξψην κήλα. Η 
Έλσζε ηνλ πξψην κήλα ζα απνηειείηαη απφ θπξίσο απφ κέιε πνπ είλαη θνηηεηέο είηε 
πξνπηπρηαθνχ είηε κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. Χζηφζν ζα ππάξρνπλ θαη άιια κέιε ηα 
νπνία επηζπκνχλ λα ελεκεξψλνληαη ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ. Έηζη ην 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εζφδσλ ηεο Έλσζεο ζα πξνέξρεηαη απφ ηηο ζπλδξνκέο ησλ κειψλ 
φπσο βιέπνπκε θαη παξαθάησ. 

 

πλδξνκέο Πξψηνπ Μήλα 

κέιε αξηζκφο κειψλ ρξέσζε χλνιν 

Σαθηηθά Μέιε 37 50 €       1,850 €  

Έθηαθηα Μέιε 86 10 €          860 €  

Γφθηκα Μέιε 24 25 €          600 €  

ύλνιν         3,310 €  
Πίλαθαο 16 Πίλαθαο πλδξνκώλ Πξώηνπ Μήλα 

 
Δπίζεο λα επηζεκάλνπκε φηη ινηπά έζνδα ζηελ έλσζε δελ ππάξρνπλ γηα ηνλ πξψην 

κήλα, θαζψο ε έλσζε νπνηνδήπνηε ζεκηλάξην ή εκεξίδα πξνγξακκαηίζεη ζα είλαη δσξεάλ ζηα 
πιαίζηα ηεο γλσξηκίαο ζην επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ θαη γεληθφηεξα ζηα πιαίζηα ηνπ 
marketing.  

Έξοδα Πρώτου Έτους 

ηνλ πίλαθα πνπ αθινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα έμνδα ηνπ πξψηνπ έηνπο κεηά ην άλνηγκα ηεο 
Έλσζεο. 

Έμνδα Πξψηνπ Έηνπο 

ηξέρνληα ιεηηνπξγηθά έμνδα εηαηξείαο           113,370 €  

εγγχεζε θηηξίνπ              1,600 €  

εμνπιηζκφο ηειεπηθνηλσληψλ / ξεχκαηνο / χδξεπζεο                 167 €  

εμνπιηζκφο γξαθείσλ            10,901 €  

ύλνιν           126,038 €  
Πίλαθαο 17 Πίλαθαο Δμόδσλ Πξώηνπ Έηνπο 

 

Έσοδα Πρώτου Έτους 

Σα έζνδα ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ αλαιπηηθά: 

 

Απφ ζπλδξνκέο 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε ηα έζνδα απφ ηηο ζπλδξνκέο πνπ έρνπλ θαηαβάιιεη ηα 
κέιε ηεο Έλσζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ. Η Έλσζε ηνλ πξψην κήλα ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηεο είρε 147 κέιε ηα νπνία ηεο εηζέθεξαλ ζην ηακείν ηεο 3.310 €. Όπσο βιέπνπκε 
παξαθάησ ηα κέιε ηεο Έλσζεο ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηεο ζα έρνπλ απμεζεί 
ιφγσ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ marketing πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα γίλεη θαζψο επίζεο θαη 
ιφγσ ηεο έκπηζηεο, έγθπξεο θαη απνηειεζκαηηθήο αζρνιίαο ηεο κε ηα θαζήθνληά ηεο θαη ζα 
έρνπλ θηάζεη ηα 163 κέιε. Πην ζπγθεθξηκέλα βιέπνπκε φηη ηα έζνδα πξνέξρνληαη απφ 45 
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ηαθηηθά κέιε πνπ ππνρξενχληαη λα πιεξψλνπλ 50 € ην κήλα γηα ηελ ζπλδξνκή ηνπο, απφ 90 
έθηαθηα κέιε πνπ δίλνπλ απφ 10 € ηνλ κήλα θαη 28 δφθηκα κέιε πνπ θαηαβάιινπλ 25 € ην κήλα 
γηα ηελ ζπλδξνκή ηνπο. Βιέπνπκε φηη ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ ηα έζνδα ηεο έλσζεο απφ 
ηηο ζπλδξνκέο είλαη 3.850 €. 

 

πλδξνκέο Πξψηνπ Υξφλνπ 

κέιε αξηζκφο κειψλ ρξέσζε χλνιν 

Σαθηηθά Μέιε 45            50 €        2,250 €  

Έθηαθηα Μέιε 90            10 €           900 €  

Γφθηκα Μέιε 28            25 €           700 €  

ύλνιν           3,850 €  
Πίλαθαο 18 Πίλαθαο πλδξνκώλ Πξώηνπ Υξόλνπ 

 
Απφ ζεκηλάξηα 

 

Έλαο επίζεο βαζηθφο ηξφπνο είζπξαμεο εζφδσλ είλαη ηα ζεκηλάξηα πνπ έρεη ππνινγηζζεί λα 
δηνξγαλψλεη ε έλσζε γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ παξαηεξεηψλ θαζψο θαη κειψλ ηεο. Παξαθάησ 
ζαο παξνπζηάδσ ηα έζνδα ηεο έλσζεο απφ ηα ζεκηλάξηα ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ. Όπσο βιέπνπκε 
ε ρξέσζε έρεη ρσξηζηεί ζε ηξία επίπεδα θαηά ηα νπνία ε ρξέσζε αιιάδεη. Πην ζπγθεθξηκέλα 
παξαθνινπζψληαο ηνλ πίλαθα βιέπνπκε φηη ηα έζνδα ηνπ πξψηνπ ζεκηλαξίνπ, ην νπνίν 
παξαθνινχζεζαλ 62 άηνκα, εηζέθεξε ζηελ έλσζε έζνδα ηεο ηάμεο ησλ 18.152 €, ην δεχηεξν ην 
παξαθνινχζεζαλ 64 άηνκα ( πεξηζζφηεξα απφ ην πξνεγνχκελν ) δελ εηζέθεξε ζηελ έλσζε 
θαηά πνιχ πεξηζζφηεξα έζνδα απφ ην πξνεγνχκελν ζεκηλάξην, εηζέθεξε 18.250 €. Απηφ 
ζπλέβε γηαηί ηα κέιε θαη νη παξαηεξεηέο δήισζαλ νη πεξηζζφηεξνη ηελ ζπκκέηνρή ηνπο πνιχ 
λσξίηεξα απφ φηη ζην πξνεγνχκελν ζεκηλάξην. Σέινο βιέπνπκε φηη ηα επφκελα δχν ζεκηλάξηα 
εηζέθεξαλ ζηελ έλσζε 19.292 € θαη 24.878 € αληίζηνηρα. Σα ζπλνιηθά έζνδα ηεο έλσζεο είλαη 
80.572 €. 

 

ΔΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΧΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

1ν ζεκηλάξην 

  
Αξηζκφο κειψλ / 
παξαηεξεηψλ ρξέσζε 

χλνιν 

  

3 
κήλεο 
πξηλ 

1 
κήλαο 
πξηλ 

ηνλ 
ίδην 

κήλα 
3 κήλεο 

πξηλ 
1 κήλαο 

πξηλ 
ηνλ ίδην 
κήλα 

Παξαηεξεηέο 1 4 5 320 € 348 € 448 € 3,952 € 

Γφθηκα Μέιε 12 3 8 250 € 280 € 340 € 6,560 € 

Έθηαθηα Μέιε 9 1 4 300 € 320 € 380 € 4,540 € 

Σαθηηθά Μέιε 10 2 3 180 € 200 € 300 € 3,100 € 

ΤΝΟΛΟ  18,152 €  

2ν ζεκηλάξην 

  
Αξηζκφο κειψλ / 
παξαηεξεηψλ ρξέσζε 

χλνιν 

  

3 
κήλεο 
πξηλ 

1 
κήλαο 
πξηλ 

ηνλ 
ίδην 

κήλα 
3 κήλεο 

πξηλ 
1 κήλαο 

πξηλ 
ηνλ ίδην 
κήλα 

Παξαηεξεηέο 2 4 6 320 € 348 € 448 € 4,720 € 

Γφθηκα Μέιε 11 6 5 250 € 280 € 340 € 6,130 € 

Έθηαθηα Μέιε 11 0 3 300 € 320 € 380 € 4,440 € 

Σαθηηθά Μέιε 12 4 0 180 € 200 € 300 € 2,960 € 

ΤΝΟΛΟ  18,250 €  
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3ν ζεκηλάξην 

  
Αξηζκφο κειψλ / 
παξαηεξεηψλ ρξέσζε 

χλνιν 

  

3 
κήλεο 
πξηλ 

1 
κήλαο 
πξηλ 

ηνλ 
ίδην 

κήλα 
3 κήλεο 

πξηλ 
1 κήλαο 

πξηλ 
ηνλ ίδην 
κήλα 

Παξαηεξεηέο 4 2 7 320 € 348 € 448 € 5,112 € 

Γφθηκα Μέιε 12 7 3 250 € 280 € 340 € 5,980 € 

Έθηαθηα Μέιε 13 1 1 300 € 320 € 380 € 4,600 € 

Σαθηηθά Μέιε 15 3 1 180 € 200 € 300 € 3,600 € 

ΤΝΟΛΟ  19,292 €  

4ν ζεκηλάξην 

  
Αξηζκφο κειψλ / 
παξαηεξεηψλ ρξέσζε 

χλνιν 

  

3 
κήλεο 
πξηλ 

1 
κήλαο 
πξηλ 

ηνλ 
ίδην 

κήλα 
3 κήλεο 

πξηλ 
1 κήλαο 

πξηλ 
ηνλ ίδην 
κήλα 

Παξαηεξεηέο 8 4 7 320 € 348 € 448 € 7,088 € 

Γφθηκα Μέιε 15 8 5 250 € 280 € 340 € 7,690 € 

Έθηαθηα Μέιε 12 3 2 300 € 320 € 380 € 5,320 € 

Σαθηηθά Μέιε 16 5 3 180 € 200 € 300 € 4,780 € 

ΤΝΟΛΟ 24,878 € 

ύλνιν 
  

80,572 € 

Πίλαθαο 19 Πίλαθαο εκηλαξίσλ Πξώηνπ Υξόλνπ 

 
Απφ ζπλέδξηα 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα βιέπνπκε ηα ζπλέδξηα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηνλ πξψην ρξφλν 
ιεηηνπξγίαο ηεο έλσζεο. Η έλσζε έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα δηνξγαλψλεη έλα εηήζην ζπλέδξην 
απφ ην νπνίν ζα ζπγθεληξσζεί ην πνζφ ησλ 22.480 €. 

  

πλέδξην Πξψηνπ Υξφλνπ 

  αξηζκφο  ρξέσζε χλνιν 

Παξαηεξεηέο 12        300 €     3,600 €  

Γφθηκα Μέιε 35        200 €     7,000 €  

Έθηαθηα Μέιε 18        260 €     4,680 €  

Σαθηηθά Μέιε 40        180 €     7,200 €  

ύλνιν      22,480 €  
Πίλαθαο 20 Πίλαθαο πλεδξίσλ - έζνδα – 

 
Απφ δηαθεκίζεηο 

 

Σνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο Έλσζεο έρεη πξνβιεθζεί λα θαηαρσξεζνχλ ζηελ Έλσζε 
δεθαπέληε δηαθεκίζεηο. Απφ απηέο ηηο δεθαπέληε νη ελλέα ζα θαηαρσξεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα 
ηεο Έλσζεο θαη νη ππφινηπεο έμη ζα θαηαρσξεζνχλ ζην ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ πνπ ζα δηαλέκεη 
ε Έλσζε ειεθηξνληθά ζηα κέιε θάζε δίκελν. Πην ζπγθεθξηκέλα βιέπνπκε παξαθάησ αλαιπηηθά 
ηα έζνδα ηηο Έλσζεο γηα ηνλ πξψην ρξφλν απφ ηηο δηαθεκίζεηο πνπ ζα θαηαρσξεζνχλ ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο Έλσζεο. 
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Γηαθεκίζεηο Πξψηνπ Υξφλνπ 

  αξηζκφο Υξέσζε χλνιν 

έλαο κήλαο 5 10 €        50 €  

έλα εμάκελν 3 40 €       120 €  

έλαο ρξφλνο 1 75 €        75 €  

πεξηνδηθφ 6 85 €       510 €  

ύλνιν         755 €  
Πίλαθαο 21 Πίλαθαο Γηαθεκίζεσλ ηνπ Πξώηνπ Υξόλνπ - έζνδα – 

 

 
πλνιηθά έζνδα πξψηνπ έηνπο 

 

ηελ παξάγξαθν απηή ζα ζπγθεληξψζνπκε φια ηα έζνδα ηηο Έλσζεο γηα ηνλ πξψην ρξφλν ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηεο απφ ηηο ζπλδξνκέο ησλ κειψλ, ηα ζεκηλάξηα, ηα ζπλέδξηα θαη ηηο δηαθεκίζεηο. Σν 
πνζφ πνπ ζα ζπγθεληξσζεί πξνβιέπεηαη λα είλαη 107.657 €. 

 

πλνιηθά Έζνδα Πξψηνπ Υξφλνπ 

είδνο πνζφ 

ζπλδξνκέο κειψλ 3,850 € 

ζεκηλάξηα 80,572 € 

ζπλέδξηα 22,480 € 

δηαθεκίζεηο 755 € 

ύλνιν 107,657 € 
Πίλαθαο 22 Πίλαθαο Δζόδσλ Πξώηνπ Υξόλνπ 

υνέχεια Βασικών Προβλέψεων 

ε απηήλ ηελ παξάγξαθν ζα παξνπζηαζηνχλ νη ππφινηπεο βαζηθέο πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ γίλεη 
γηα ηα ππφινηπα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο Έλσζεο. Οη πξνβιέςεηο έρνπλ γίλεη ( θαη έρνπλ 
παξνπζηαζηεί παξαπάλσ αλαιπηηθά ) απφ ην άλνηγκα ηεο Έλσζεο πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί 
ζηηο 10 επηεκβξίνπ 2010 κέρξη θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012. 

 

εκηλάξηα δεχηεξνπ ρξφλνπ 

 

ηε ζπλέρεηα βιέπνπκε ηνλ πίλαθα ησλ εζφδσλ απφ ηα ζεκηλάξηα πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί 
λα γίλεη θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ δεχηεξνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηεο Έλσζεο. Έρεη 
ππνινγηζηεί ηα έζνδα ησλ ζεκηλαξίσλ ηνπ δεχηεξνπ ρξφλνπ λα είλαη πεξηζζφηεξα απφ εθείλα 
ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ. Αλαιπηηθφηεξα: 

 

ΔΜΙΝΑΡΙΑ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

1ν ζεκηλάξην 

  
Αξηζκφο κειψλ / 
παξαηεξεηψλ ρξέσζε 

χλνιν 

  

3 
κήλεο 
πξηλ 

1 
κήλαο 
πξηλ 

ηνλ ίδην 
κήλα 

3 κήλεο 
πξηλ 

1 κήλαο 
πξηλ 

ηνλ ίδην 
κήλα 

  

Παξαηεξεηέο 9 5 5 320 € 348 € 448 € 6,860 € 

Γφθηκα Μέιε 15 6 8 250 € 280 € 340 € 8,150 € 

Έθηαθηα Μέιε 12 3 3 300 € 320 € 380 € 5,700 € 

Σαθηηθά Μέιε 15 4 4 180 € 200 € 300 € 4,700 € 

ΤΝΟΛΟ 25,410 € 
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2ν ζεκηλάξην 

  
Αξηζκφο κειψλ / 
παξαηεξεηψλ ρξέσζε 

χλνιν 

  

3 
κήλεο 
πξηλ 

1 
κήλαο 
πξηλ 

ηνλ ίδην 
κήλα 

3 κήλεο 
πξηλ 

1 κήλαο 
πξηλ 

ηνλ ίδην 
κήλα 

Παξαηεξεηέο 10 6 6 320 € 348 € 448 € 7,976 € 

Γφθηκα Μέιε 15 8 5 250 € 280 € 340 € 7,690 € 

Έθηαθηα Μέιε 15 7 5 300 € 320 € 380 € 8,640 € 

Σαθηηθά Μέιε 14 5 6 180 € 200 € 300 € 5,320 € 

ΤΝΟΛΟ 29,626 € 

3ν ζεκηλάξην 

  
Αξηζκφο κειψλ / 
παξαηεξεηψλ ρξέσζε 

χλνιν 

  

3 
κήλεο 
πξηλ 

1 
κήλαο 
πξηλ 

ηνλ ίδην 
κήλα 

3 κήλεο 
πξηλ 

1 κήλαο 
πξηλ 

ηνλ ίδην 
κήλα 

Παξαηεξεηέο 11 9 4 320 € 348 € 448 € 8,444 € 

Γφθηκα Μέιε 12 7 3 250 € 280 € 340 € 5,980 € 

Έθηαθηα Μέιε 18 4 7 300 € 320 € 380 € 9,340 € 

Σαθηηθά Μέιε 19 5 9 180 € 200 € 300 € 7,120 € 

ΤΝΟΛΟ 30,884 € 

4ν ζεκηλάξην 

  
Αξηζκφο κειψλ / 
παξαηεξεηψλ ρξέσζε 

χλνιν 

  

3 
κήλεο 
πξηλ 

1 
κήλαο 
πξηλ 

ηνλ ίδην 
κήλα 

3 κήλεο 
πξηλ 

1 κήλαο 
πξηλ 

ηνλ ίδην 
κήλα 

Παξαηεξεηέο 15 10 9 320 € 348 € 448 € 12,312 € 

Γφθηκα Μέιε 17 8 6 250 € 280 € 340 € 8,530 € 

Έθηαθηα Μέιε 15 7 7 300 € 320 € 380 € 9,400 € 

Σαθηηθά Μέιε 17 9 9 180 € 200 € 300 € 7,560 € 

ΤΝΟΛΟ 37,802 € 

ύλνιν 
  

123,722 € 

Πίλαθαο 23 Πίλαθαο εκηλαξίσλ Γεύηεξνπ Υξόλνπ 

 
Σειεπηαίν ζεκηλάξην ηεο πξφβιεςεο 

 

ΣΔΛΔΤΣΑΙΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΣΟΤ FORECAST 

  
Αξηζκφο κειψλ / 
παξαηεξεηψλ ρξέσζε 

χλνιν 

  

3 
κήλεο 
πξηλ 

1 
κήλαο 
πξηλ 

ηνλ ίδην 
κήλα 

3 κήλεο 
πξηλ 

1 κήλαο 
πξηλ 

ηνλ ίδην 
κήλα 

Παξαηεξεηέο 15 9 6 320 € 348 € 448 €  10,620 €  

Γφθηκα Μέιε 16 8 7 250 € 280 € 340 €    8,620 €  

Έθηαθηα Μέιε 14 5 4 300 € 320 € 380 €    7,320 €  

Σαθηηθά Μέιε 14 11 3 180 € 200 € 300 €    5,620 €  

ΤΝΟΛΟ  32,180 €  
Πίλαθαο 24 Πίλαθαο Σειεπηαίνπ εκηλαξίνπ ηεο Πξόβιεςεο 
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πλέδξην Γεχηεξνπ Υξφλνπ 

 

πλέδξην Γεχηεξνπ Υξφλνπ 

  αξηζκφο  ρξέσζε χλνιν 

Παξαηεξεηέο 20        300 €     6,000 €  

Γφθηκα Μέιε 37        200 €     7,400 €  

Έθηαθηα Μέιε 20        260 €     5,200 €  

Σαθηηθά Μέιε 45        180 €     8,100 €  

ύλνιν      26,700 €  
Πίλαθαο 25 Πίλαθαο πλεδξίσλ Γεύηεξνπ Υξόλνπ 

 
πλδξνκέο Γεχηεξνπ Υξφλνπ 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο πξφβιεςεο έρεη πξνβιεθζεί φηη ηα κέιε ηεο Έλσζεο θαηά ηνλ 
δεχηεξν ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο ζα έρνπλ απμεζεί θαηά πνιχ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα κέιε ηεο 
Δ.Α.Ι.Φ.Π ζα έρνπλ δηπιαζηαζηεί δηφηη  ε αθνζησκέλε εξγαζία ηεο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο, 
ηδησηηθφηεηαο θαη ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ θαζψο θαη ην θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ ηεο θεξδίδεη ηελ 
εκπηζηνζχλε ησλ αξρηθψλ κειψλ ηεο θαη παξάιιεια θεξδίδεη θαηλνχξγηα κέιε πνπ ζέινπλ λα 
ελεκεξσζνχλ θαη λα εθπαηδεπηνχλ ζε ζέκαηα πνπ θαηαπηάλεηαη ε Έλσζε Αζθάιεηαο, 
Ιδησηηθφηεηαο θαη Φεθηαθψλ Πεηζηεξίσλ. 

 

πλδξνκέο Γεχηεξνπ Υξφλνπ 

κέιε αξηζκφο κειψλ ρξέσζε χλνιν 

Σαθηηθά Μέιε 100 50 €       5,000 €  

Έθηαθηα Μέιε 140 10 €       1,400 €  

Γφθηκα Μέιε 80 25 €       2,000 €  

ύλνιν           8,400 €  
Πίλαθαο 26 Πίλαθαο πλδξνκώλ Γεύηεξνπ Υξόλνπ 
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Αναλυτικά Η Πρόβλεψη της Ένωσης 

Αθνινπζεί λαιπηηθά ε πξφβιεςε ιεηηνπξγίαο ηεο Έλσζεο απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο, 
επηέκβξηνο ηνπ 2010, κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ έηνπο 2012, δειαδή ηέινο Γεθεκβξίνπ 2012. 
Όπσο βιέπνπκε ε Έλσζε ζην ηέινο ηνπ 2012 ζα έρεη ζπλνιηθφ θέξδνο, πνπ θπξίσο πξνέξρεηαη 
απφ ηηο ζπλδξνκέο ησλ ζεκηλαξίσλ πνπ ζα δηνξγαλψλεη, 48.947€. 

 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Νηνχζθαο Γεκήηξηνο 

Δλψζεηο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη Φεθηαθψλ Πεηζηεξίσλ  49 

 

 

Πίλαθαο 27 Πίλαθαο Πξόβιεςεο Λεηηνπξγίαο ηεο Έλσζεο 
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υμπεράσματα – Μελλοντικές Προεκτάσεις 

ηηο κέξεο καο ε αλάγθε ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ελφο πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο γηα έλα 
αζθαιέο Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα φιν θαη κεγαιψλεη. Όιν θαη πεξηζζφηεξεο ελψζεηο 
επαγγεικαηηψλ θαη κε, κε ζέκα ηελ αζθάιεηα, ηδησηηθφηεηα θαη ηα ςεθηαθά πεηζηήξηα 
δεκηνπξγνχληαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν.  

ηελ Διιάδα ε θηλεηνπνίεζε απηή βξίζθεηαη ζε ζρεηηθά πξψηκν ζηάδην. Δλψζεηο κε 
ζέκα ηα Φεθηαθά Πεηζηήξηα, Ιδησηηθφηεηα θαη γεληθφηεξα ηελ Αζθάιεηα πιεξνθνξηαθψλ 
πζηεκάησλ δελ έρνπλ αθφκε εδξαησζεί. Μηα πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο κηαο ηέηνηαο έλσζεο 
έγηλε κε αθνξκή ηελ εξγαζία απηή. Η Δ.Α.Ι.Φ.Π. (Έλσζε Αζθάιεηαο, Ιδησηηθφηεηαο θαη 
Φεθηαθψλ Πεηζηεξίσλ) είλαη κηα έλσζε κε βαζηθφ ζθνπφ λα παξέρεη ηελ επθαηξία γηα αληαιιαγή 
ηδεψλ θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηδησηηθφηεηα θαη ηα  ςεθηαθά πεηζηήξηα κεηαμχ 
ησλ κειψλ ηεο.  

ηνπο άκεζνπο ζηφρνπο ηεο έλσζεο απηήο είλαη αξρηθά λα πάξεη ζάξθα θαη νζηά θαη 
θπξίσο έπεηηα κέζα απφ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, πξνβιεκαηηζκψλ θαη πξσηφηππσλ ηδεψλ λα 
βνεζήζεη θη απηή ζηελ χπαξμε αζθαιέζηεξσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ Διιάδα κε ηε 
ζπκκεηνρή φιν θαη πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ή κε ηελ εθπαίδεπζε λέσλ 
πνπ επηζπκνχλ λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ ηνκέα απηφ. 

Απφηεξνη ζηφρνη ηεο Έλσζεο είλαη λα εκπινπηηζηεί ν δηθηπαθφο ηφπνο κε κία βηβιηνζήθε 
εξγαιείσλ αλνηθηνχ θψδηθα γηα αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο ( risk assessment ) θαη penetration 
testing. Σα εξγαιεία απηά ζα ζπλνδεχνληαη απφ αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεο θαη ελδεηθηηθά 
παξαδείγκαηα ψζηε λα απνθηήζνπλ ηα κέιε ηεο Έλσζεο εκπεηξία θαη εμεηδηθεπκέλε γλψζε 
ζηνπο ηνκείο ηεο αζθάιεηαο, ηδησηηθφηεηαο θαη ησλ ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ. 

Σέινο, ε Έλσζε ζα επηδεηψμεη ηελ ζπλεξγαζία κε άιιεο Έλψζεηο θαη Οξγαληζκνχο ηεο, 
Διιάδαο θαη ηνπ Δμσηεξηθνχ, ψζηε ζαλ Έλσζε Αζθάειηαο, Ιδησηηθφηεηαο θαη Φεθηαθψλ 
Πεηζηεξίσλ λα βξηζθφκαζηε πάληα ζην θέληξν ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ. 
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IISFA http://www.iisf
a.eu/ 

 

Η IISFA είλαη 
έλαο κε 
θεξδνζθνπηθ
φο 
νξγαληζκφο 
ηνπ νπνίνπ ε 
απνζηνιή 
είλαη λα 
πξνάγεη ηελ 
επηζηήκε ηεο 
πιεξνθνξηθή
ο ζηνλ ηνκέα 
ησλ forensics 
θαη έρεη έδξα 
ζηε Γεσξγία 

100$ εηεζίσο   Γηνξγαλψλεη ην 
ζπλέδξην 
«General 
Meeting 
Information» 

 Πξνζθέξεη 
ππνηξνθίεο 
ζηα κέιε ηεο. 

DFA http://www.dig
italforensicsas
sociation.org/ 

 

ηνρεχεη ζηε 
δηθηχσζε 
ησλ αηφκσλ 
πνπ 
εξγάδνληαη 
ζηνλ ηνκέα 
ησλ 
ςεθηαθψλ 
πεηζηεξίσλ. 

 20$ 
εηεζίσο 
γηα 
θνηηεηέο 

 40$ 
εηεζίσο 
γηα 
εξγαδφκε
λνπο  

  Οnline 
πξνγξάκκαηα 
ζπνπδψλ γηα 
ηα κέιε ηεο 

 Γίλεη ηε 
δπλαηφηεηα γηα 
εζεινληηθή 
εξγαζία ζε 
ηνκείο πνπ 
ελδηαθέξνπλ ηα 
κέιε ηεο φπσο 
ζε ζέκαηα 
forensics 

Vermont 
InfraGard 

http://www.vti
nfragard.org/ 

 

Η 
αιπζίδα ηνπ 
InfraGard 
Vermont 
απνηειείηαη 
απφ ηα άηνκα 
ζε φιν ην 
Βεξκφλη πνπ 
εκπιέθνληαη 
ζηελ 
αζθάιεηα 
ησλ 
πιεξνθνξηψ
λ θαη ζηελ 
πξνζηαζία 
ησλ 
ππνδνκψλ. 
Σα κέιε 
πξνέξρνληαη 
απφ φινπο 

Μέζ
σ mail 

  

http://www.iisfa.eu/
http://www.iisfa.eu/
http://www.digitalforensicsassociation.org/
http://www.digitalforensicsassociation.org/
http://www.digitalforensicsassociation.org/
http://www.vtinfragard.org/
http://www.vtinfragard.org/
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ηνπο ηχπνπο 
νξγαληζκψλ 
θαη 
βηνκεραληψλ, 
ζπκπεξηιακβ
αλνκέλσλ 
ηεο κεζαίαο, 
αλψηεξεο θαη 
αλψηαηεο 
εθπαίδεπζεο, 
ηεο 
πγεηνλνκηθήο 
πεξίζαιςεο, 
ησλ 
ρξεκαηνπηζη
σηηθψλ 
ππεξεζηψλ, 
ησλ λνκηθψλ 
αξρψλ 
(ηνπηθψλ, 
θξαηηθψλ θαη 
νκνζπνλδηαθ
ψλ), θαζψο 
θαη ηεο 
θπβέξλεζεο. 

Η 
νκάδα είλαη 
απνθαζηζκέλ
ε λα ελεξγεί 
σο θαηαιχηεο 
ζπληνληζκνχ 
επηθνηλσληψλ 
θαη ησλ 
πιεξνθνξηψ
λ κέζα ζηελ 
πνιηηεία. 
Οξγαλψλεηαη 
κέζα ζην 
θαηαζηαηηθφ 
ράξηε ηεο 
InfraGard 
National 
Members 
Alliance 
(INMA) ζε 
ζπλεξγαζία 
κε ην FBI θαη 
ζπκκεηέρεη 
ζε κηα ζεηξά 
απφ 
πεξηζζφηεξα 
απφ 80 
InfraGard 
Members 
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Alliance ζε 
φιεο ηηο ΗΠΑ. 
Ο ζηφρνο ηεο 
είλαη λα 
δηεπθνιπλζεί 
ε επηθνηλσλία 
θαη ε 
αληαιιαγή 
εκπεηξνγλσκ
νζχλεο 
κεηαμχ ησλ 
ηζφηηκσλ 
εηαίξσλ ηεο 

ACM http://www.ac
m.org/ 

 

Η κεγαιχηεξε 
παγθνζκίσο 
εθπαηδεπηηθή 
θαη 
επηζηεκνληθή 
θνηλσλία ηεο 
πιεξνθνξηθή
ο ε νπνία 
παξέρεη 
πφξνπο πνπ 
ππνζηεξίδνπ
λ ηελ 
πιεξνθνξηθή 
σο επηζηήκε 
θαη σο 
επάγγεικα. 
Παξέρεη κία 
κεγάιε 
ςεθηαθή 
βηβιηνζήθε , 
νξγαλψλεη 
ζπλέδξηα, 
πφξνπο γηα 
επαγγεικαηηθ
ή 
απνθαηάζηαζ
ε θαζψο 
επίζεο θαη 
έλαλ κεγάιν 
αξηζκφ 
επαγγεικαηηθ
ψλ 
πιεξνθνξηθ
ψλ εθδφζεσλ 
ζηα κέιε ηεο. 

http://www.ac
m.org/memb
ership/ 

 

http://www.acm.
org/about/bylaw
s?searchterm=b
ylaws 

 

 

ΙSSG-
BCS 

http://www.bc
s.org/ 

http://www.bc
s-issg.org.uk/ 

 

H BCS , 
British 
Computer 
Society, 
πξνσζεί ηελ 

http://www.bc
s.org/server.p
hp?show=na
v.5653 

http://www.bc

http://www.bcs.o
rg/upload/pdf/by
elaws.pdf 

 

 

http://www.acm.org/
http://www.acm.org/
http://www.acm.org/membership/
http://www.acm.org/membership/
http://www.acm.org/membership/
http://www.acm.org/about/bylaws?searchterm=bylaws
http://www.acm.org/about/bylaws?searchterm=bylaws
http://www.acm.org/about/bylaws?searchterm=bylaws
http://www.acm.org/about/bylaws?searchterm=bylaws
http://www.bcs.org/
http://www.bcs.org/
http://www.bcs-issg.org.uk/
http://www.bcs-issg.org.uk/
http://www.bcs.org/server.php?show=nav.5653
http://www.bcs.org/server.php?show=nav.5653
http://www.bcs.org/server.php?show=nav.5653
http://www.bcs.org/server.php?show=nav.5653
http://www.bcs-issg.org.uk/about.html
http://www.bcs.org/upload/pdf/byelaws.pdf
http://www.bcs.org/upload/pdf/byelaws.pdf
http://www.bcs.org/upload/pdf/byelaws.pdf
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επξχηεξε 
θνηλσληθή θαη 
νηθνλνκηθή 
πξφνδν 
κέζσ ηεο 
εμέιημεο  ηεο 
επηζηήκεο θαη 
ηεο 
πξαθηηθήο 
ηερλνινγίαο 
ησλ 
πιεξνθνξηψ
λ. 

Τπν-
νκάδα ηεο ε 
BCS-ISSG. 

s-
issg.org.uk/a
bout.html 

 

F.A.C.T. http://www.byt
eoutofcrime.or
g/ 

Η  
Forensic 
Association 
of Computer 
Technologist
s ηδξχζεθε ην 
1993 σο κε 
θεξδνζθνπηθ
φο 
νξγαληζκφο 
κε ζθνπφ ηελ 
θαηάξηηζε 
ηεο επηβνιήο 
λφκνπ ζηηο 
επηζηεκνληθέ
ο ηερληθέο 
ηνπο 
ππνινγηζηέο. 
Η έλσζε 
δηνξγαλψλεη 
εηήζηεο 
ζπλαληήζεηο 
εθπαίδεπζεο 
πνπ 
παξέρνπλ 
εηζαγσγηθέο 
θαη 
πξνεγκέλεο 
νδεγίεο 
ζηνπο ηνκείο 
ηεο 
εγθιεκαηνιν
γίαο 
ππνινγηζηή. 

   

IACIS http://www.iac
is.com/ 

 

Η IACIS είλαη 
κηα δηεζλήο 
εζεινληηθή 

http://www.ia
cis.com/hom
e/member_co

  

http://www.byteoutofcrime.org/
http://www.byteoutofcrime.org/
http://www.byteoutofcrime.org/
http://www.iacis.com/
http://www.iacis.com/
http://www.iacis.com/home/member_countries
http://www.iacis.com/home/member_countries
http://www.iacis.com/home/member_countries
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θαη κε 
θεξδνζθνπηθ
ή εηαηξεία 
πνπ 
απνηειείηαη 
απφ 
επαγγεικαηηθ
έο λνκηθέο 
αξρέο πνπ 
αζρνινχληαη 
κε ηελ 
εθπαίδεπζε 
ζηνλ ηνκέα 
ηεο 
εγθιεκαηνιν
γηθήο 
επηζηήκεο 
ησλ 
ππνινγηζηψλ
. Σα κέιε ηεο 
έρνπλ 
εθπαηδεπηεί 
ζηελ 
εγθιεκαηνιν
γηθή επηζηήκε 
θαηάζρεζεο 
(forensics) 
ηεο 
επεμεξγαζίαο 
ησλ 
ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ
. 

untries 

http://www.ia
cis.com/new_
membership/t
ypes 

http://www.ia
cis.com/traini
ng/course_lis
tings 

 

 http://www.htc
ia.org/ 

 

Η High 
Technology 
Crime 
Investigation 
Association 
(HTCIA) έρεη 
ζρεδηαζηεί 
γηα λα 
ελζαξξχλεη, 
λα πξνσζεί , 
λα εληζρχεη 
θαη λα 
επεξεάδεη 
ηελ 
εζεινληηθή 
αληαιιαγή 
δεδνκέλσλ, 
πιεξνθνξηψ
λ, εκπεηξηψλ, 
ηδεψλ θαη 
γλψζεσλ 

http://www.ht
cia.org/memb
ersonly.shtml 

http://www.ht
cia.org/stude
ntmembers.s
html 

 

http://www.htcia.
org/bylaws.shtml 

 

http://www.htcia.
org/pdfs/bylaws.
pdf 

 

 

http://www.iacis.com/new_membership/types
http://www.iacis.com/new_membership/types
http://www.iacis.com/new_membership/types
http://www.iacis.com/new_membership/types
http://www.iacis.com/training/course_listings
http://www.iacis.com/training/course_listings
http://www.iacis.com/training/course_listings
http://www.iacis.com/training/course_listings
http://www.htcia.org/
http://www.htcia.org/
http://www.htcia.org/membersonly.shtml
http://www.htcia.org/membersonly.shtml
http://www.htcia.org/membersonly.shtml
http://www.htcia.org/studentmembers.shtml
http://www.htcia.org/studentmembers.shtml
http://www.htcia.org/studentmembers.shtml
http://www.htcia.org/studentmembers.shtml
http://www.htcia.org/bylaws.shtml
http://www.htcia.org/bylaws.shtml
http://www.htcia.org/pdfs/bylaws.pdf
http://www.htcia.org/pdfs/bylaws.pdf
http://www.htcia.org/pdfs/bylaws.pdf
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ζρεηηθά κε ηηο 
κεζφδνπο , 
ηηο 
δηαδηθαζίεο 
θαη ηηο 
ηερληθέο πνπ 
ζρεηίδνληαη 
κε ηηο έξεπλεο 
θαη ηελ 
αζθάιεηα 
ησλ 
πξνεγκέλσλ 
ηερλνινγηψλ 
κεηαμχ ησλ 
κειψλ ηεο. 

NTI http://www.for
ensics-
intl.com/ 

http://www.dat
aforensics.co
m/index.php 

 

Η New 
Technologies
, Inc. (NTI) 
ηδξχζεθε ην 
1996 απφ  
δηεζλψο 
αλαγλσξηζκέ
λνπο 
εκπεηξνγλψκ
νλεο 
ππνινγηζηψλ 
ζηα ςεθηαθά 
πεηζηήξηα θαη 
ηελ αζθάιεηα 
ησλ 
ππνινγηζηψλ 
θαη ησλ 
ζπλαθή ζε 
απηνχο 
ζεκάησλ. 

http://www.for
ensics-
intl.com/client
s.html 

http://www.da
taforensics.c
om/clients.ph
p 

 

  

ISFS www.isfs.org.
hk/ 

 

Να 
ππνζηεξίμεη 
ηνπο 
επαγγεικαηίε
ο πνπ 
αζρνινχληαη 
κε ηελ 
αζθάιεηα 
ησλ 
πιεξνθνξηαθ
ψλ 
ζπζηεκάησλ 
θαη λα  
πξνσζήζεη 
ηελ εξεπλά 
γηα 
θαηλνηνκίεο 
πάλσ ζηνπο 

 Σαθηηθά 
Μέιε 
800HK$ 
(83 
€)εηεζίσ
ο 

 πλεξγάη
εο 
200ΗΚ$ 
(20,78€) 

 Δηαηξηθά 
κέιε 
100.000
ΗΚ$(10.3
89,46€) 

 Δπίηηκα 
κέιε 

  Γηνξγαλψλεη 
ηαθηηθά 
ζπλέδξηα. 

 Πξνζθέξεη 
δπλαηφηεηεο 
γηα ζπκκεηνρή 
ζε νκάδεο 
εξγαζίαο. 

http://www.forensics-intl.com/
http://www.forensics-intl.com/
http://www.forensics-intl.com/
http://www.dataforensics.com/index.php
http://www.dataforensics.com/index.php
http://www.dataforensics.com/index.php
http://www.forensics-intl.com/clients.html
http://www.forensics-intl.com/clients.html
http://www.forensics-intl.com/clients.html
http://www.forensics-intl.com/clients.html
http://www.dataforensics.com/clients.php
http://www.dataforensics.com/clients.php
http://www.dataforensics.com/clients.php
http://www.dataforensics.com/clients.php
http://www.isfs.org.hk/
http://www.isfs.org.hk/


Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Νηνχζθαο Γεκήηξηνο 

Δλψζεηο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη Φεθηαθψλ Πεηζηεξίσλ  57 

 

ONOMA LINK ΥΟΛΙΑ ΜΔΛΗ/ 

ΤΝΓΡΟΜΗ 

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΡΟΥΔ 

ηνκείο ηεο 
αζθάιεηαο 
θαη ησλ 
ςεθηαθψλ 
πεηζηεξίσλ 
ζην Υνλγθ 
Κνλγθ θαη ηε 
γχξσ 
πεξηνρή 

ρσξίο 
ζπλδξνκ
ή 

ADFSL www.adfsl.org 

 

 

Παξέρεη κία 
δίνδν 
επηθνηλσλίαο 
ζηνπο 
αθαδεκατθνχ
ο θαη ζηνπο 
επαγγεικαηίε
ο γηα ηελ 
αληαιιαγή 
εκπεηξηψλ θαη 
ηελ έξεπλα 
ζηνπο ηνκείο 
ησλ 
ςεθηαθψλ 
πεηζηεξίσλ 
θαη ηεο 
αζθάιεηαο. 

   Κπθινθνξεί 
αλά ηξίκελν ην 
πεξηνδηθφ 
JDFSL.  

 Γηνξγαλψλεη ην 
εηήζην 
ζπλέδξην 
«Conference 
on Digital 
Forensics, 
Security and 
Law» 

IFIP http://www.ifip
119.org/ 

 

Μία δηεζλή 
θνηλφηεηα 
επηζηεκφλσλ 
αθηεξσκέλε 
ζηελ 
πξνψζεζε 
ηεο 
ηερλνινγίαο, 
ηεο έξεπλαο 
θαη ηεο 
πξαθηηθήο 
ζηνλ 
αλαδπφκελν 
ηνκέα ησλ 
ςεθηαθψλ 
πεηζηεξίσλ. 

 Μέιε 
(ιακβάλν
πλ ηελ 
δηνξγάλσ
ζε ελφο 
ζπλέδξην
π, 
ηνπιάρηζ
ηνλ κία  

 θνξά 
θάζε ηξία 
ρξφληα). 

 Παξαηεξ
εηέο 

(πξέ
πεη λα 
παξαθνινπζ
νχλ 
ηνπιάρηζηνλ 
έλα ζπλέδξην 
θάζε ηξία 
ρξφληα). 

  Γηνξγαλψλεη ην 
εηήζην 
ζπλέδξην 
«International 
Conference 
on Digital 
Forensics» 

 Δθδίδεη ηα 
πξαθηηθά ηνπ 
εηήζηνπ 
ζπλεδξίνπ 
(Advances in 
Digital 
Forensics) 

SWGDE www.swgde.o
rg  

Αζρν
ιείηαη κε 
ςεθηαθά 
πεηζηήξηα. 

http://www.s
wgde.org/me
mbership.htm
l 

http://www.swgd
e.org/documents
/ioce2002/report
s/IOCEbylaws.p

 

http://www.adfsl.org/
http://www.ifip119.org/
http://www.ifip119.org/
http://www.swgde.org/
http://www.swgde.org/
http://www.swgde.org/membership.html
http://www.swgde.org/membership.html
http://www.swgde.org/membership.html
http://www.swgde.org/membership.html
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http://www.swgde.org/documents/ioce2002/reports/IOCEbylaws.pdf
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ηφρνο ηεο 
είλαη λα 
ζπγθεληξψλεη 
νξγαλψζεηο 
πνπ  

ζπκκ
εηέρνπλ 
ελεξγά ζηνλ 
ηνκέα ησλ 
ςεθηαθψλ θαη 
πνιπκεζηθψλ 
ζηνηρείσλ 
πξνθεηκέλνπ 
λα εληζρχζεη 
ηελ 
επηθνηλσλία 
θαη ηε 
ζπλεξγαζία, 
θαζψο θαη 
ηελ 
εμαζθάιηζε 
ηεο 
πνηφηεηαο θαη 
ηεο ζπλνρήο 
ζην 
εζσηεξηθφ 
ηεο 
θνηλφηεηαο 
ησλ 
ςεθηαθψλ 
πεηζηεξίσλ. 

 df 

 

IACIS http://www.iac
is.com/  

Γηεζλήο 
εζεινληηθή κε 
θεξδνζθνπηθ
ή έλσζε πνπ 
απνηειείηαη 
απφ 
επαγγεικαηίε
ο γηα ηελ 
επηβνιή ηνπ 
λφκνπ πνπ 
πξννξίδεηαη 
γηα ηελ 
εθπαίδεπζε 
ζηνλ ηνκέα 
ηεο 
επηζηήκεο 
ησλ 
ςεθηαθψλ 
πεηζηεξίσλ 
ησλ 
ππνινγηζηψλ 

http://www.ac
m.org/memb
ership 

  

BCS http://www.bc Πξν http://www.bc   

http://www.iacis.com/
http://www.iacis.com/
http://www.bcs.org/
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s.org  σζεί ηελ 
επξχηεξε 
θνηλσληθή θαη  

νηθνλ
νκηθή 
πξφνδν 
κέζσ ηεο 
πξνφδνπ ηεο 
επηζηήκεο 
ηεο 
ηερλνινγίαο 
ησλ 
πιεξνθνξηψ
λ θαη ηεο 
εμάζθεζεο. 

s.org/server.p
hp?show=na
v.10530 

CSFI http://www.csf
i.us  

Παξέ
ρεη 
θαζνδήγεζε 
θαη ιχζεηο γηα 
ηνλ ηδησηηθφ 
ηνκέα κέζσ 
ηεο 
ζπλεξγαζίαο 
κε ηα 
παλεπηζηήκηα 
θαη ηε 
βηνκεραλία 
ηεο 
αζθάιεηαο 
ησλ 
πιεξνθνξηψ
λ γηα ηελ 
πξνζηαζία 
ησλ θξίζηκσλ 
πνιηηηθψλ 
δηθηχσλ 
έλαληη 
δξαζηεξηνηήη
σλ ζρεηηθψλ 
κε 
"ειεθηξνληθφ 
πφιεκν" 

http://www.cs
fi.us/about.ht
ml 

  

ACM http://www.ac
m.org  

Η κεγαιχηεξε 
εθπαηδεπηηθή 
θαη 
επηζηεκνληθή 
θνηλσλία 
ζηνλ θφζκν 
ηεο 
πιεξνθνξηθή
ο, δηαλέκεη 
πφξνπο πνπ 
πξνάγνπλ 

http://www.ac
m.org/memb
ership 

 

http://www.acm.
org/about/bylaw
s?searchterm=b
ylaws 

 

 

http://www.csfi.us/
http://www.csfi.us/
http://www.acm.org/
http://www.acm.org/
http://www.acm.org/membership
http://www.acm.org/membership
http://www.acm.org/membership
http://www.acm.org/about/bylaws?searchterm=bylaws
http://www.acm.org/about/bylaws?searchterm=bylaws
http://www.acm.org/about/bylaws?searchterm=bylaws
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ηελ 
πιεξνθνξηθή 
σο επηζηήκε 
θαη σο 
επάγγεικα. 

Computer
forensics
world 

http://www.co
mputerforensi
csworld.com  

Αλαπηπζζφκ
ελε θνηλφηεηα 
ησλ 
επαγγεικαηη
ψλ πνπ 
κεηέρνπλ 
ζηελ 
βηνκεραλία 
ςεθηαθψλ 
πεηζηεξίσλ 

Διεχζεξε 
πξφζβαζε 
θαη ρξήζε 
απφ φινπο 

  

AAFS http://www.aaf
s.org  

Γηεπηζηεκνλη
θή 
επαγγεικαηηθ
ή νξγάλσζε 
πνπ παξέρεη 
εγεζία ζηελ 
πξνεγκέλε 
επηζηήκε θαη 
ηελ 
εθαξκνγή 
ηεο ζην 
λνκηθφ 
ζχζηεκα 

http://www.aa
fs.org/default.
asp?section_i
d=membershi
p&page_id=h
ow_to_beco
me_an_aafs_
member 

 

http://www.foren
sicsciencesfoun
dation.org/bylaw
s/bylaws.htm 

 

 

ACFE http://www.acf
e.com  

Η κεγαιχηεξε 
νξγάλσζε 
ζηνλ θφζκν 
γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζ
ε ηεο απάηεο 
θαη ν 
αξραηφηεξνο 
πξνκεζεπηήο 
θαηάξηηζεο 
γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζ
ε ηεο απάηεο 
θαη ηεο 
εθπαίδεπζεο 

http://www.ac
fe.com/memb
ership/memb
ership.asp 

 

http://www.acfe-
p.org/Bylaws.ht
m 

 

 

CACCI http://www.ca
cci.net/  

Αθηεξσκέλν 
ζηε ζπλερή 
επαγγεικαηηθ
ή εθπαίδεπζε 
θαη δηθηχσζε 
ησλ 
ςεθηαθψλ 
εκπεηξνγλσκ
φλσλ 
ςεθηαθψλ 

http://www.ca
cci.net/Memb
ership.html 
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πεηζηεξίσλ 
ηνπ θξάηνπο 
γηα ηελ 
επηβνιή ηνπ 
λφκνπ θαη ηνλ 
ηδησηηθφ 
ηνκέα. 

Πίλαθαο 28 πγθεληξσηηθόο Πίλαθαο Δλώζεσλ 
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Παράρτημα ΙΙ: Καταστατικό Ε.Α.Ι.Ψ.Π. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
Άξζξν 1 

ΔΠΧΝΤΜΙΑ 
 

Ιδξχεηαη Αζηηθή Δηαηξεία κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε ηελ εηαηξηθή επσλπκία " Έλσζε 
Αζθάιεηαο, Ιδησηηθφηεηαο θαη Φεθηαθψλ Πεηζηεξίσλ" θαη ζπλνπηηθά Δ.Α.Ι.Φ.Π. 
 
Έκβιεκα ηεο Έλσζεο είλαη ε ζπλνπηηθή νλνκαζία ηεο έλσζεο κε έλα αλνηθηφ ινπθέην ζην 
ηέινο ηεο ιέμεο. Υξψκαηά ηνπ είλαη ην πνξηνθαιί πνπ ζπκβνιίδεη ηελ δηαξθή εμέιημε. 
 
Η ζθξαγίδα ηεο Έλσζεο είλαη θπθιηθή. Έρεη ζην θέληξν ην έκβιεκα ηεο Έλσζεο θαη 
πεξηθιείεηαη απφ δχν νκφθεληξνπο θχθινπο κεηαμχ ησλ νπνίσλ αλαγξάθεηαη «Έλσζε 
Αζθάιεηαο, Ιδησηηθφηεηαο θαη Φεθηαθψλ Πεηζηεξίσλ» θαη ην έηνο δεκηνπξγίαο ηεο Έλσζεο. 
 

Άξζξν 2 
ΔΓΡΑ 

 
Έδξα ηεο ζπληζηψκελεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο νξίδεηαη ε Αζήλα θαη εηδηθφηεξα ην 
θηίξην επί ηεο νδνχ Πξεβέδεο 63, 16 121 Καηζαξηαλή. 
 

Άξζξν 3 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

 
Η εηαηξεία ζα έρεη δηάξθεηα είθνζη (20) εηψλ απφ ηελ εκέξα θαηαρσξίζεσο ηνπ παξφληνο ζηα 
βηβιία ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, κπνξεί φκσο λα παξαηαζεί πξηλ απφ ηελ ιχζε 
ηεο κε ηελ εηδηθή πιεηνςεθία θαη απαξηία ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 9. 
 

Άξζξν 4 
ΚΟΠΟ 

 
4.1. Με ηνλ φξν Αζθάιεηα Πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ελλννχκε ηνλ θιάδν ηεο επηζηήκεο 
ηεο πιεξνθνξηθήο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ ππνινγηζηψλ, ησλ δηθηχσλ πνπ ηνπο 
ζπλδένπλ θαη ησλ δεδνκέλσλ ζε απηά ηα ζπζηήκαηα, απνηξέπνληαο ηε κε εμνπζηνδνηεκέλε 
πξφζβαζε ή ρξήζε ηνπο. Αλάκεζα ζηνπο ζπγγεληθνχο ηνκείο ηεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηαθψλ 
ζπζηεκάησλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ςεθηαθή εγθιεκαηνινγία θαη ε εθαξκνζκέλε 
θξππηνγξαθία. 
 
4.2. Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο έλσζεο είλαη λα ελσζνχλ φινη φζνη εξγάδνληαη, ή επηζπκνχλ 
λα εξγαζηνχλ, πάλσ ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ή ζηνλ ηνκέα 
ησλ ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ. 
 
4.3. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πξσηαξρηθνχ απηνχ ζηφρνπ ε έλσζε πξαγκαηνπνηεί ζπλέδξηα, 
ζεκηλάξηα θαη εκεξίδεο κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ ,πξνβιεκαηηζκψλ θαη πξσηνηχπσλ 
ηδεψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηζηήκεο ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη 
ηελ πεξαηηέξσ  εμέιημε ηεο.  
 
4.4. Η επηζηεκνληθή αληηπξνζψπεπζε θαη ππνζηήξημε ησλ βξηζθφκελσλ ζηελ Διιάδα 
επηζηεκφλσλ θαη επαγγεικαηηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο αζθάιεηαο. 
 
4.5 Η ζπλδξνκή ζε ειιεληθνχο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο ζε ζέκαηα εζληθνχ ή 
θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε, ηελ έξεπλα, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε 
δηακφξθσζε πνιηηηθήο ζηνπο ηνκείο ηεο αζθάιεηαο θαη ησλ ςεθηαθψλ πεηζηεξίσλ. 
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Άξζξν 5 
ΜΔΑ 

 
Μέζα ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο έλσζεο ζα είλαη: 
 
5.1. Να κεξηκλά γηα ηελ εμέιημε θαη ηελ πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ κε 
δεκνζηεχζεηο άξζξσλ, εθδφζεηο πεξηνδηθψλ, βηβιίσλ θαη άιισλ εληχπσλ, µε ηελ νξγάλσζε θαη 
ιεηηνπξγία ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο. 
 
5.2. Να ζπκβάιεη ζηε γεληθή ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ µε ζθνπφ ηελ εμνηθείσζε µε ηελ 
νξνινγία, ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμεο αζθάιεηαο 
 
5.3. Να κεξηκλά γηα ηελ θαζηέξσζε θαη εθαξκνγή θξηηεξίσλ αμηνπηζηίαο θαη αζθάιεηαο ησλ 
πιεξνθνξηψλ, ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη ηα βαζηθά δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ θαη λα 
πξνζηαηεχεηαη ε ηδησηηθή δσή ηνπο. 
 
5.4. Να εθαξκφζεη έλαλ θψδηθα επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο 
ηνκείο ηεο αζθάιεηαο. 
 
5.5. Να ζπκκεηέρεη ζε εξεπλεηηθά θαη αλαπηπμηαθά εζληθά ή επξσπατθά πξνγξάκκαηα. 
 

Άξζξν 6 
ΜΔΛΗ 

Καηεγνξίεο κειψλ - Γηαδηθαζία εγγξαθήο 
 
 

6.1. Σα κέιε ηεο έλσζεο δηαθξίλνληαη ζε Σαθηηθά, Γφθηκα θαη ζε Παξαηεξεηέο..  
 
6.2. Χο Σαθηηθά κέιε κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ εζεινληηθά νη θάηνρνη βαζηθψλ, 
κεηαπηπρηαθψλ ή δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ ηκεκάησλ Πιεξνθνξηθήο απφ  Διιεληθά Αλψηαηα 
Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα (Α.Δ.Ι.) ή απφ Αλψηαηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα (ΣΔΙ) ή απφ 
ηζφηηκα ηκήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. 
 
Δπηζπκεηφ επηπιένλ πξνζφλ είλαη ε απνδεδεηγκέλε ελαζρφιεζε ηνπο επαγγεικαηηθά ή 
εξεπλεηηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ή ησλ Φεθηαθψλ 
Πεηζηεξίσλ. 
 
6.3. Χο Γφθηκα κέιε κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ θνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο ηκεκάησλ 
Πιεξνθνξηθήο Διιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ (Α.Δ.Ι. ή Σ.Δ.Ι.). 
 
6.4. Χο Έθηαθηα κέιε κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ φζνη ζέινπλ λα ελεκεξψλνληαη ζε ζέκαηα 
πνπ αθνξνχλ ηελ Έλσζε θαη δελ απαηηείηαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθή πξνεγνχκελε εκπεηξία . 
 
6.5. Η Γεληθή πλέιεπζε θαηφπηλ ζρεηηθήο πξφηαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνχιηνπ 
αλαδηακνξθψλεη, πξνζζέηνληαο ή αθαηξψληαο, ηκήκαηα απφ ηε ιίζηα ησλ απνδεθηψλ 
εγρψξησλ ή μέλσλ ηκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ. 
 
6.6. Οη Παξαηεξεηέο δελ είλαη θχξηα κέιε ηεο Έλσζεο, αιιά κπνξνχλ χζηεξα απφ αίηεζε 
ηνπο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα παξαθνινπζνχλ φζα ζπλέδξηα δηνξγαλψλεη ε Έλσζε. Οη 
παξαηεξεηέο δελ έρνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ κειψλ. 
 
6.7. Γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, απαηηείηαη 
ζρεηηθή αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη ππνβνιή φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ηίηισλ, 
πηζηνπνηεηηθψλ, βεβαηψζεσλ θαη ελδερνκέλσο άιισλ ηεθκεξίσλ, πνπ ζα δεηεζνχλ 
ζπκπιεξσκαηηθά απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 
 
 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Νηνχζθαο Γεκήηξηνο 

Δλψζεηο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη Φεθηαθψλ Πεηζηεξίσλ  64 

 

6.8. Γε δχλαηαη λα είλαη κέινο ηεο Έλσζεο 
 

A) Ο κε απφθαζε Γηθαζηεξίνπ ζηεξεζείο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ειεπζεξίαο ίδξπζεο 
ζπλεηαηξηζκψλ ή ελψζεσλ πξνζψπσλ θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή 
 
B) Ο ακεηάθιεηα ζηεξεζείο ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ 

 
6.9. Γηα ηελ εγγξαθή Σαθηηθνχ κέινπο απαηηείηαη : 
 

A) Αίηεζε απηνχ πξνο ηελ Έλσζε.  
 
B) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ φηη έιαβε γλψζε ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη φηη ην 
απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 
 
C) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ φηη δελ εκπίπηεη ζε θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 
άξζξνπ 4.12. 

 
D) χληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 
 
E) Σν πνζφ ηεο πξνο εγγξαθή θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο. 
 
F) Βεβαίσζε απφ εξγνδφηε φηη εξγάδεηαη πάλσ ζε ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ή 
αληίγξαθν εξγαζίαο(δηπισκαηηθήο ή κε) πνπ αζρνιείηαη κε ηνλ ηνκέα ηεο Αζθάιεηαο 
θαη ησλ Φεθηαθψλ Πεηζηεξίσλ. 

 
6.10.  Γηα ηελ εγγξαθή Γφθηκνπ κέινπο απαηηείηαη : 
 

A) Αίηεζε απηνχ πξνο ηελ Έλσζε.  
 
B) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ φηη έιαβε γλψζε ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη φηη ην 
απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 
 
C) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ φηη δελ εκπίπηεη ζε θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 
άξζξνπ 4.12. 
 
D) χληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 
 
E) Σν πνζφ ηεο πξνο εγγξαθή θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο. 
 
F) Αληίγξαθν ηεο θνηηεηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο. 
 

6.11. Γηα ηελ έγθξηζε ή απφξξηςε ηεο αίηεζεο εγγξαθήο κέινπο απνθαίλεηαη ην Γ..  
 
6.12.  Η απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ζεσξείηαη έγθπξε απφ 
ηελ εκεξνκελία πνπ ε αίηεζε ηνπ εγθξίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
Γηθαηψκαηα θαη Τπνρξεψζεηο ησλ Μειψλ 

 
7.1. Σα κέιε απνιακβάλνπλ θάζε σθέιεηα πνπ εμαζθαιίδεη θάζε θνξά ε Έλσζε. Έρνπλ ηελ 
ππνρξέσζε λα εξγάδνληαη γηα ηελ πξναγσγή ησλ ζθνπψλ ηεο Έλσζεο θαη λα απνθεχγνπλ 
θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ αληηζηξαηεχεηαη ηνπο ζθνπνχο ηεο. Παξεπξίζθνληαη ζηηο Γεληθέο 
πλειεχζεηο, παίξλνπλ ην ιφγν θαη εθθέξνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα θάζε ζέκα. Μεηέρνπλ κε 
δηθαίσκα ιφγνπ ζηε ζπλεδξίαζε θάζε νξγάλνπ ηεο Έλσζεο θαζψο θαη ζηηο εθδειψζεηο ηεο 
Έλσζεο θαη ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. 
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7.2. Σα κέιε ηεο Έλσζεο θαηαβάιινπλ ππνρξεσηηθά ηηο εηζθνξέο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ 
ην Καηαζηαηηθφ θαη ηηο λφκηκεο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο Έλσζεο. Μέιε πνπ θαζπζηεξνχλ 
ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ ηνπο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζηα Όξγαλα θαη ράλνπλ 
ηα δηθαηψκαηα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη. Απηά επαλαθηφληαη κφιηο ηα κέιε θαηαβάιινπλ ηηο 
θαζπζηεξνχκελεο εηζθνξέο. 
 
7.3. Κάζε κέινο απνβάιεη απηφκαηα ηελ ηδηφηεηά ηνπ απφ ηε ζηηγκή ππνβνιήο ζηελ Έλσζε 
ζρεηηθήο γξαπηήο δήισζεο. Μέιε ηα νπνία δελ έρνπλ ηαθηνπνηήζεη ηηο  νηθνλνκηθέο ηνπο  
εθθξεκφηεηεο γηα δχν ζπλαπηά έηε δηαγξάθνληαη απηφκαηα 
 
7.4. Μέιε πνπ θαζπζηεξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ ηνπο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα 
ζπκκεηέρνπλ ζηα Όξγαλα θαη ράλνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη. Απηά 
επαλαθηφληαη κφιηο ηα κέιε θαηαβάιινπλ ηηο θαζπζηεξνχκελεο εηζθνξέο. 
 
7.5. Γηθαίσκα ςήθνπ, εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη, γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρνπλ κφλν ηα 
Σαθηηθά κέιε. Σα δφθηκα κέιε κπνξνχλ εθφζνλ ην επηζπκνχλ λα παξεπξίζθνληαη ζηηο Γεληθέο 
πλειεχζεηο. 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
Άξζξν 8 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 
 

Η πεξηνπζία ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζηα 67,000 €. Σν δηαζέζηκν απηφ πνζφ γηα ηελ έλαξμε ηεο 
Έλσζεο απνηειείηαη απφ ηηο εηζθνξέο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ αλέξρνληαη ζηα 37,000 €, απφ 
ηελ θξαηηθή ρνξεγία πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 15,000 €. Σέινο γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ 
αλσηέξσ θεθαιαίνπ θαηέβαιαλ θαη νη επελδπηέο έλα πνζφ ηεο ηάμεο ησλ 15,000 €. 
 

Άξζξν 9 
ΠΟΡΟΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 
Δθηφο απφ ηελ εηζθνξά ησλ εηαίξσλ γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, πφξνη ηεο 
εηαηξείαο κπνξεί λα είλαη θαη: 
 

α. Σν δηθαίσκα εγγξαθήο λέσλ κειψλ. 
 
β. Η εηήζηα εηζθνξά ησλ κειψλ. 
 
γ. Έθηαθηεο εηζθνξέο πνπ νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ην Γ.. 
 
δ. πλδξνκέο ησλ κειψλ ηεο εηαηξείαο, σο θαη ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο. 
 
ε. Κάζε πξφζνδνο απφ ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηεο, σο απφ δηαιέμεηο , ζπλέδξηα θαη 
ζεκηλάξηα, ηα νπνία ζα δηνξγαλψλεη ε εηαηξεία κφλε είηε ζπκπξάηηνληεο κε ηξίηα θπζηθά 
ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο πνπ έρνπλ ίδην ή παξεκθεξή κε ηελ 
εηαηξεία ζθνπφ. 
 
ζη. Κάζε θχζεσο επηρνξεγήζεηο Διιεληθψλ θαη Αιινδαπψλ Οξγαληζκψλ ή Ννκηθψλ 
Πξνζψπσλ Ιδησηηθνχ θαη Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ( Βηνκεραληψλ, Ιλζηηηνχησλ, θαη Δκπνξηθψλ 
Οξγαληζκψλ) σο θαη ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο θαη ηεο ΔΟΚ. 
 
δ. Σπρφλ ρνξεγίεο πξνο ηελ εηαηξεία απφ ηδηψηεο. 
 
ε. Κάζε δσξεά, θιεξνλνκηά ε θιεξνδνζία ππέξ ηεο εηαηξείαο. 
 

Πάλησο ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηεο εηαηξείαο απφ θάζε πεγή ζα δηαηίζεηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε 
ησλ ζθνπψλ ηεο θαη δελ ζα δηαλέκεηαη ζε θακία πεξίπησζε ζηνπο εηαίξνπο σο θέξδνο, γηαηί 
είλαη κε θεξδνζθνπηθή. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Η εηαηξεία δηνηθείηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πνπ εθιέγεηαη απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε. 
 

Άξζξν 10 
ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

 
Η γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ ηεο εηαηξείαο είλαη ην αλψηαην φξγαλφ ηεο θαη δηθαηνχηαη λα 
απνθαζίζεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ηελ εηαηξεία. Οη λφκηκεο απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ 
θαη ηνπο απφληεο ή δηαθσλνχληεο εηαίξνπο. Η γεληθή ζπλέιεπζε είλαη ε κφλε αξκφδηα λα 
απνθαζίζεη γηα α) θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ β) παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε 
ηεο εηαηξείαο γ) εθινγή ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ δ) εθινγή ειεγθηψλ ε) έγθξηζε 
ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο έθζεζεο δηαρείξηζεο. 
 
Η γεληθή ζπλέιεπζε ζπγθαινχκελε πάληνηε απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ζπλέξρεηαη ηαθηηθά 
ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο, κηα θνξά ην ρξφλν θαη κάιηζηα κέζα ζηελ πξψηε εμακελία απφ ηε ιήμε 
ηεο θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα ζπγθαιεί ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε 
ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ ηεο εηαηξείαο, φηαλ θξίλεη ζθφπηκν. Η γεληθή ζπλέιεπζε πξέπεη 
λα θαιείηαη είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε νξηζζείζα γηα ηε ζπλεδξίαζε κε 
πξνζθιήζεηο πνπ απνζηέιινληαη πξνο ηα κέιε ηεο, ππνινγηδφκελσλ θαη ησλ εμαηξεηέσλ 
εκεξψλ. ε πεξίπησζε επαλαιεπηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ή εμνκνηνχκελεο πξνο απηήλ, ε πην 
πάλσ πξνζεζκία ζπληέκλεηαη ζην κηζφ. Η πξφθιεζε ησλ κειψλ ζε γεληθή ζπλέιεπζε αλαθέξεη 
ηε ρξνλνινγία, ηελ εκέξα, ηελ ψξα θαη ην νίθεκα φπνπ ζα ζπλέιζεη ε ζπλέιεπζε θαη ηα ζέκαηα 
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ζαθήλεηα. Γηθαίσκα παξάζηαζεο ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ηαθηηθή ή 
έθηαηε έρεη θάζε κέινο πνπ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ηακεηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Η γεληθή 
ζπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζηα 
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ παξεπξίζθνληαη ζε απηήλ ηνπιάρηζηνλ ην 1/3 
ησλ κειψλ ηεο εηαηξείαο. 
 
Αλ δελ ππάξμεη απαξηία θαηά ηελ πξψηε ζπλεδξίαζή ηεο ζπλέξρεηαη επαλαιεπηηθή ζπλέιεπζε 
κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο καηαησζείζεο ζπλεδξίαζεο, πξνζθαινχκελε 
πξηλ απφ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο, ε νπνία είλαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζηα 
ζέκαηά ηεο αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παξφλησλ. 
 
Δμαηξεηηθά πξνθεηκέλνπ πεξί απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ: α) παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε 
ηεο εηαηξείαο θαη β) ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, ε γεληθή ζπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε 
απαξηία φηαλ είλαη παξφληα ηνπιάρηζηνλ ηα κηζά κέιε ηεο εηαηξείαο, νη δε απνθάζεηο 
ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ ¾ ησλ παξφλησλ κειψλ απηήο. 
 

Άξζξν 11 
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

 
Η εηαηξεία δηνηθείηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ επηά κέιε: Σνλ Πξφεδξν, 
ηνλ Αληηπξφεδξν, ηνλ Γξακκαηέα, ηνλ Σακία θαη ηξεηο πκβνχινπο. 
 
Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνχιην εθιέγνληαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε γηα δηεηή ζεηεία. Απηνί 
είλαη ηαθηηθά κέιε θαη επαλεθιέγνληαη απεξηφξηζηα. Καη’ εμαίξεζε ην πξψην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην πνπ ζα δηνηθήζεη ηελ εηαηξεία κέρξη ηελ πξψηε ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε, πνπ ζα 
ζπλέιζεη ην Γεθέκβξην ηνπ έηνπο 2011 νξίδεηαη κε ην παξφλ θαη απαξηίδεηαη απφ ηα θάησζη 
κέιε: 
 

1. X1, Πξφεδξνο 
2. X2, Αληηπξφεδξνο 
3. X3, Γξακκαηέαο 
4. X4, Σακίαο 
5. X5, χκβνπινο 
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6. X6, χκβνπινο 
7. X7, χκβνπινο 
 

Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κφιηο εθιεγεί ζπλέξρεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα θαη εθιέγεη 
Πξφεδξν, Αληηπξφεδξν, Γξακκαηέα, Σακεία, θαη ηξεηο πκβνχινπο. Σν Γ.. κπνξεί κε απφθαζή 
ηνπ ε νπνία ιακβάλεηαη νκφθσλα απφ φια ηα κέιε ηνπ λα αλαζέηεη αξκνδηφηεηεο ζε έλαλ ή 
πεξηζζφηεξνπο εηαίξνπο. 
 
Ο πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνχιηνπ: 
 

α) Πξνΐζηαηαη ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηνπ, εθδίδεη θαη επηθπξψλεη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 
αληίγξαθα θαη απνζπάζκαηα απφ ηα εηο ρείξαο ηεο εηαηξείαο πξσηφηππα, θάζε θχζεο 
έγγξαθα θαη αληίγξαθα θαη απνζπάζκαηα απφ ηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο εηαηξείαο, βηβιία 
πξαθηηθψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ, έρεη δε θαη θάζε 
άιιε αξκνδηφηεηα πνπ απνλέκεηαη ζε απηφλ κε δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ή 
θαη κε απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 
 
β) Δθπξνζσπεί ηελ εηαηξεία ελψπηνλ νηνπδήπνηε ηξίηνπ, ήηνη ελψπηνλ Γηθαζηεξίσλ, 
Γεκφζησλ Σακείσλ θαη Κξαηηθψλ Οξγαληζκψλ, Σξαπεδψλ θαη Ιδησηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. 
γ) Ο αληηπξφεδξνο αλαπιεξψλεη ηνλ πξφεδξν, φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, ζε φιεο ηηο 
αξκνδηφηεηέο ηνπ, ηνλ δε αληηπξφεδξν, ν νξηδφκελνο θάζε θνξά απφ ην δηνηθεηηθφ 
ζπκβνχιην ζχκβνπινο. 
 
δ) Ο γξακκαηέαο ηεξεί ηα βηβιία πξαθηηθψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ γεληθψλ 
ζπλειεχζεσλ ηεο εηαηξείαο, δηαηεξεί ην αξρείν θαη δηεμάγεη ηελ αιιεινγξαθία ηεο 
εηαηξείαο. 
 
ε) Ο ηακίαο ελεξγεί ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο. Δηζεγείηαη ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ θαη απνινγηζκφ θάζε ρξήζεσο. Φξνληίδεη γηα ηε ζσζηή θαη λφκηκε 
ηήξεζε ησλ βηβιίσλ ηεο εηαηξείαο θαη γεληθά δηεθπεξαηψλεη θάζε πξφβιεκα νηθνλνκηθήο 
θχζεο. Τπνγξάθεη ηηο πάζεο θχζεσο ζπκβάζεηο ηεο εηαηξείαο κε νπνηνλδήπνηε ηξίην, 
δεζκεχσλ ηελ εηαηξεία κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θάησζη ηεο εηαηξηθήο επσλπκίαο, 
εθδίδεη, απνδέρεηαη, νπηζζνγξαθεί ζπλαιιαγκαηηθέο θαη γξακκάηηα εηο δηαηαγή θαη 
ηξαπεδηθέο επηηαγέο, πάληνηε θάησζη ηεο εηαηξηθήο επσλπκίαο, ηεο εηαηξείαο 
δεζκεπνκέλεο δηα ηεο ππνγξαθήο νηνπδήπνηε άιινπ. Σνλ ηακία απνπζηάδνληα ή 
θσιπφκελν αλαπιεξνί ν νξηδφκελνο εθάζηνηε απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο 
εηαηξείαο αλαπιεξσηήο απηνχ. 
 
ζη) Οη ζχκβνπινη δηεμάγνπλ ηελ επηθνηλσλία ηεο εηαηξείαο κε θάζε είδνπο θνξείο 
(Βηνκεραλία, Παλεπηζηήκηα, Δ.Δ.Κ.), επηθνπξνχλ ην γξακκαηέα ζηελ ηήξεζε ηνπ 
αξρείνπ ηεο εηαηξείαο, είλαη ππεχζπλνη ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ επηηξνπψλ ή 
ησλ νκάδσλ εξγαζίαο πνπ ζα ζπζηήζεη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα ηε κειέηε θαη 
επεμεξγαζία ησλ εξεπλεηψλ ζεκάησλ ηεο εηαηξείαο. 
 
δ) Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θελσζεί ζέζε ζπκβνχινπ, επηηξέπεηαη φπσο ηα 
απνκέλνληα κέιε ηνπ Γ.. αλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο, εθιέμνπλ πξνζσξηλά 
αληηθαηαζηάηε ηνπ γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ. Η εθινγή απηή, ππνβάιιεηαη γηα 
έγθξηζε ζηελ ακέζσο επφκελε γεληθή ζπλέιεπζε. Οη πξάμεηο ηνπ ζπκβνχινπ, πνπ 
εθιέρζεθε κε ηνλ ηξφπν απηφ, ζεσξνχληαη έγθπξεο, έζησ θαη αλ ε εθινγή ηνπ δελ 
εγθξηζεί απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. 
 
ε) Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο φπνηε ην απαηηνχλ νη 
αλάγθεο ηεο εηαηξείαο, ζπγθαινχκελν απφ ηνλ πξφεδξφ ηνπ ή ην λφκηκν αλαπιεξσηή 
ηνπ ή κε αίηεζε δχν (2) κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ππνρξεσκέλνπ ηνπ 
πξνέδξνπ, ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε λα ζπγθαιέζεη δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κέζα 
ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ παξάδνζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, ε νπνία πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεη θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. 
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ζ) Απψλ ζχκβνπινο κπνξεί λα εθπξνζσπείηαη απφ άιιν ζχκβνπιν. Κάζε ζχκβνπινο 
κπνξεί λα εθπξνζσπεί κφλν έλαλ απφληα ζχκβνπιν. 
 
η) Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα, φηαλ 
παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηφ πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ. 
ηα) Οη απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ 
παξφλησλ θαη αληηπξνζσπεπφκελσλ ζπκβνχισλ. 
 
ηβ) Οη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πηζηνπνηνχληαη κε 
πξαθηηθά, πνπ γξάθνληαη ζην, γηα ην ζθνπφ απηφ, ηεξνχκελν βηβιίν θαη ππνγξάθνληαη 
απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηνπο ζπκβνχινπο πνπ παξαζηάζεθαλ απηνπξφζσπα θαηά ηε 
ζπλεδξίαζε. 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ – ΙΟΛΟΓΙΜΟ – ΜΟΡΦΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

Άξζξν 12 
 

Η εηαηξηθή ρξήζε είλαη δσδεθακήλνπ δηαξθείαο αξρνκέλε ηελ πξψηε (1ε) Ιαλνπαξίνπ θαη 
ιήγνπζα ηελ ηξηαθνζηή πξψηε (31ε) Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο, νπφηε θιείλνληαη θαη 
ηζνινγίδνληαη ηα βηβιία ηεο εηαηξείαο θαη θαηαξηίδεηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο επφκελεο εηαηξηθήο 
ρξήζεο. Ο πξνυπνινγηζκφο θαη ηζνινγηζκφο εγθξίλνληαη απφ ηνπο εηαίξνπο ζηελ εηήζηα ηαθηηθή 
γεληθή ζπλέιεπζε θαηά ηε ζπλήζε απαξηία θαη πιεηνςεθία. 
 

Άξζξν 13 
ΜΟΡΦΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 
Η εηαηξεία δελ είλαη θεξδνζθνπηθή θαη επνκέλσο θακία δηαλνκή θεξδψλ δελ γίλεηαη πξνο ηα 
κέιε ηεο είηε θαηά ηε δηάξθεηα είηε κεηά ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο. Σα ηπρφλ, πέξαλ ηεο εηζθνξάο 
ησλ εηαίξσλ, θαζαξά θέξδε ηεο εηαηξείαο γηα θαλέλαλ ιφγν δελ δηαηίζεληαη κεηαμχ ησλ εηαίξσλ 
αιιά ηνπνζεηνχληαη γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ ζθνπψλ ηεο εηαηξείαο ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα φζν 
θαη θαηά ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο. 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
ΛΤΗ ΚΑΙ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ 

Άξζξν 14 
 

Η εηαηξεία ιχεηαη κε ηελ πάξνδν ηεο δηάξθεηάο ηεο ή εάλ επέιζεη αδπλακία σο πξνο ηελ 
εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο. Η εηαηξεία επίζεο κπνξεί λα ιπζεί θαη πξν ηεο παξειεχζεσο ηνπ 
ρξφλνπ δηάξθεηάο ηεο θαηφπηλ απνθάζεσο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ κε ηελ 
απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 9. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ, δηθαζηηθήο 
απαγνξεχζεσο, απνρσξήζεσο εηαίξνπ ή θαηαγγειίαο απφ εηαίξν, ε εηαηξεία δελ ιχεηαη αιιά 
ζπλερίδεηαη κεηαμχ ησλ ινηπψλ εηαίξσλ. 
Μεηά ηε ιχζε ηεο εηαηξίαο αθνινπζεί ε εθθαζάξηζε. Υξέε εθθαζαξηζηψλ ηεο εηαηξείαο εθηεινχλ 
ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο, εθηφο αλ ε γεληθή ζπλέιεπζε απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά. 
Οη εθθαζαξηζηέο, αθνχ εμνθιήζνπλ ηα ρξέε ηεο εηαηξείαο επηκεινχληαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ ηπρφλ 
απνκέλνληνο ππνινίπνπ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο 
Γεληθήο πλέιεπζεο. 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σ΄ 
Άξζξν 15 

ΣΔΛΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 

Κάζε ζέκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην παξφλ θαηαζηαηηθφ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 
741-784 Α.Κ. Απηά ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδερζήθαλ νη ζπκβαιιφκελνη θαη ππέγξαςαλ ην 
ζπκθσλεηηθφ απηφ πνπ απνηειεί θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο ηδξπφκελεο κε ην παξφλ 
εηαηξείαο. 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Νηνχζθαο Γεκήηξηνο 

Δλψζεηο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη Φεθηαθψλ Πεηζηεξίσλ  69 

 

 Παράρτημα IΙΙ : Ιστοσελίδα Ένωσης 

Τλοποίηση ιστοσελίδας 

Η πινπνίεζε ηεο ηζηνζειίδαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ php κε ρξήζε 
ηνπ framework symfony (www.symfony.org). 

 

Εγκατάσταση  

 Γηα λα εγθαηαζηήζεηε θαη λα δείηε ηελ ηζηνζειίδα ηεο έλσζεο πξέπεη λα αθνινπζήζεηε ηα 
παξαθάησ βήκαηα: 

1. Απνζπκπηέζηε ην αξρείν xampp.rar ζηνλ ζθιεξφ δίζθν c: 

2. Έπεηηα δεκηνπξγήζηε έλαλ λέν θάθειν ζην c:\xamp\htdocs κε φλνκα workspace 

3. Αληηγξάςηε ηνλ θάθειν enosi κέζα ζην c:\xamp\htdocs\ workspace 

4. Δθηειέζηε ηψξα ην xampp-control.exe θαη ζα εκθαληζηεί ε παξαθάησ νζφλε φπνπ ζα 
επηιέμεηε start apache θαη start mysql 

 

 
Δηθόλα 2 Δηθόλα Δγθαηάζηαζεο 

 
5. Έπεηηα αλνίμηε ηνλ mozilla (ή ηνλ internet explorer) θαη πιεθηξνινγήζηε ηελ εμήο 

δηεχζπλζε http://localhost/phpmyadmin/index.php 

6. Κέλεηε import ην αξρείν enosi.sql ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ε βάζε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ  

7. Έπεηηα αλνίμηε ηνλ mozilla (ή ηνλ internet explorer) θαη πιεθηξνινγήζηε ηελ εμήο 
δηεχζπλζε: http://localhost/workspace/enosi/web/ 

http://www.symfony.org/
http://localhost/phpmyadmin/index.php
http://localhost/workspace/enosi/web/
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Ιστοσελίδα Χρήστη 

 

 
Δηθόλα 3 Δηθόλα Ιζηνζειίδαο Υξήζηε 

 
ηελ παξαπάλσ εηθφλα βιέπνπκε ηελ αξρηθή ηζηνζειίδα ηεο Έλσζεο φπσο ζα ηελ βιέπεη έλαο 
παξαηεξεηήο, ρσξίο δειαδή ηελ ζχλδεζε ηνπ ρξήζηε - κέινπο. Η ηζηνζειίδα ηεο έλσζεο φπσο 
βιέπνπκε πεξηέρεη ηελ αξρηθή ηεο ζειίδα, ζηε ζπλέρεηα κπνξνχκε θιηθάξνληαο λα δνχκε ηηο 
ιεπηνκέξεηεο ηεο Έλσζεο, πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο έλσζεο, ηελ δηνηθεηηθή ηεο δνκή, ην 
θαηαζηαηηθφ ηεο θαζψο επίζεο θαη ηελ αθξηβή ηεο ηνπνζεζία κε ηελ ρξήζε ράξηε. 

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νη εθδειψζεηο ηεο Έλσζεο φπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα 
παξαθνινπζήζεη ιεπηνκέξεηεο γηα ηα ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα, εκεξίδεο θαη νκάδεο εξγαζίαο ηεο 
έλσζεο κε αθξηβείο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ηνπνζεζία ησλ εθδειψζεσλ, ηηο απαηηνχκελεο 
ρξεψζεηο γηα θάζε κέινο ρσξηζηά. Παξάιιεια ν ρξήζηεο έρεη ηελ επρέξεηα λα θαηεβάζεη ην 
θπιιάδην ησλ εθδειψζεσλ έηζη ψζηε λα έρεη ηελ πιήξε αλαθνξά γηα ην πξφγξακκα ηεο θάζε 
εθδήισζεο ρσξηζηά. 

Δπίζεο ζηελ ηζηνζειίδα καο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα  γηα αίηεζε εγγξαθήο κέινπο κε 
έλα απιφ θιηθ θαη ε πξφζβαζε επίζεο ζε παξεκθεξείο ελψζεηο θαη θνξείο. Σέινο ν ρξήζηεο 
κπνξεί κε έλα mail λα επηθνηλσλήζεη καδί καο γηα νπνηαδήπνηε εξψηεζε, παξάπνλν ή δπζθνιία 
πνπ ελδερνκέλσο αληηκεησπίζεη. 
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Ιστοσελίδα Διαχειριστή 

 

Γηα λα ζπλδεζείηε σο δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα πάηε ζηελ δηεχζπλζε 
http://localhost/workspace/enosi/web/backend.php θαη λα θάλεηε login κε username: admin θαη 
password: administrator 

 
Δηθόλα 4 Δηθόλα Ιζηνζειίδαο Γηαρεηξηζηή 

 
Παξαπάλσ ζαο παξνπζηάδσ ηελ ζειίδα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ ηεο Έλσζεο απφ ηνλ 
δηαρεηξηζηή ηεο ηζηνζειίδαο. Απφ εδψ ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα αλεβάζεη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο 
γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο γηα ηελ θαηάιιειε ελεκέξσζε ησλ κειψλ / 
παξαηεξεηψλ. Έρεη δεκηνπξγεζεί έλα ζχζηεκα αζθαιείαο θαηά ην νπνίν ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί 
λα ειέγρεη ζε ηη κέξε ηεο ηζηνζειίδαο ζα έρεη πξφζβαζε ν θάζε ρξήζηεο αλάινγα κε ην ηη κέινο 
είλαη. Γηα παξάδεηγκα έλα ηαθηηθφ κέινο έρεη πξφζβαζε ζηα παξαδνηέα ησλ νκάδσλ εξγαζίαο 
ελψ ηα ππφινηπα κέιε δελ έρνπλ. Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί κε επθνιία λα ηξνπνπνηήζεη ηηο 
εθδειψζεηο ηεο έλσζεο πξνζζέηνληαο λέεο, δηαξζξψλνληαο ηηο ήδε ππάξρνπζεο, αθαηξψληαο 
ηεο θαζψο επίζεο θαη αλεβάδνληαο ηα θπιιάδηα κε ηα νπνία ζα ελεκεξψλνληαη νη ρξήζηεο γηα ηα 
απαξαίηεηα ζηνηρεία ησλ εκεξίδσλ, ζεκηλαξίσλ θαη ζπλεδξίσλ. 

Παξέρεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα ζηνλ δηαρεηξηζηή λα δψζεη κε επθνιία ζε θάζε ρξήζηε 
ηνλ ξφιν ηνπ έηζη ψζηε λα κπνξεί εχθνια λα ειέγμεη ηελ πξφζβαζε ηνπ θάζε ρξήζηε μερσξηζηά. 
Σέινο κπνξεί λα αλεβάζεη ρξήζηκα έγγξαθα, αλαθνηλψζεηο κειψλ ή κε, αλαθνηλψζεηο ηπρφλ 
λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ρξήζηκν πιηθφ ζηελ δηάζεζε ηνπ ρξήζηε. 

 

Καλή περιήγηση! 

http://localhost/workspace/enosi/web/backend.php
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