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ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ISO/IEC 27001:2005  

ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΡΗΗΜΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ  
 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 
Ζ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ απνηειεί αλακθηζβήηεηα ζήκεξα έλα απφ ηα θεληξηθά 

αληηθείκελα ελδηαθέξνληνο ησλ νξγαληζκψλ. Γίρσο απηήλ ν εθάζηνηε νξγαληζκφο 

βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε πιεζψξα θηλδχλσλ πνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε 

δπζιεηηνπξγία, απψιεηα θήκεο ή αθφκα θαη ζε λνκηθέο θπξψζεηο. 

 

Οη νξγαληζκνί ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εμαιείςνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ 

ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπο δαπαλνχλ ελίνηε ζεκαληηθά πνζά πξνθεηκέλνπ 

λα εγθαηαζηήζνπλ δηάθνξεο ηερλνινγηθέο ιχζεηο. Ζ δηαρείξηζε φκσο ηεο αζθάιεηαο 

ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη πνιιά πεξηζζφηεξα απφ ηελ απιή εγθαηάζηαζε νξηζκέλσλ 

εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ ιχζεσλ, πεξηιακβάλεη θαη άιιεο ζπληζηψζεο, φπσο ηα 

άηνκα θαη ηηο δηαδηθαζίεο. 

 

Σν πξφηππν ISO/IEC 2001:2005 «πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ-

Απαηηήζεηο» πξνέθπςε απφ ηελ αλάγθε λα ιεθζνχλ ππφςε απηέο νη ζπληζηψζεο. Σν 

ελ ιφγσ πξφηππν πξαγκαηεχεηαη ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη πξνζεγγίδεη ηα 

άηνκα, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηελ ηερλνινγία ελφο νξγαληζκνχ ζπλνιηθά κέζα απφ έλα 

«χζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ» - ISMS (Information Security 

Management System). Ο ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε, ν έιεγρνο θαη ε ζπλερήο 

βειηίσζε ελφο ISMS κε βάζε ηηο νδεγίεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ζα 

βνεζήζεη ηνλ νξγαληζκφ λα δηαζθαιίζεη ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ. 

 

Σν πξφηππν είλαη ζρεηηθά θαηλνχξην θαη ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζέινληαο 

λα ζπλεηζθέξεη ζε επίπεδν εκπεηξηθήο έξεπλαο παξνπζηάδεη κηα εκπεηξηθή κειέηε ηνπ 

πξνηχπνπ ζε έλα ππαξθηφ νξγαληζκφ ζε έλα ελ ιεηηνπξγία «χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ», εθείλν ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο. 

 

Ο ιφγνο πνπ επηιέρηεθε ν ζπγθεθξηκέλνο νξγαληζκφο είλαη επεηδή ε πνηφηεηα ησλ 

αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο ζχκθσλα κε ην Γηεζλή 

Οξγαληζκφ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, λα παξέρεη ζηνπο αεξνλαπηηισκέλνπο, φπσο 

πηιφηνπο θαη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αζθαιή 

πινήγεζε ησλ αεξνζθαθψλ. 

 

πγθεθξηκέλα, ην ππάξρνλ «χζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ» πνπ 

εθαξκφδεη ε Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο ζηε βαζηθή δηεξγαζία έθδνζεο θαη 

δηαλνκήο ελφο απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εγγξάθα αεξνλαπηηιίαο, ηνπ «Δγρεηξηδίνπ 

Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP (Aeronutical Information Publication», εμεηάζηεθε 

σο πξνο ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηε ζπλερή βειηίσζή ηνπ ψζηε 

λα πξνθχςεη ν βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν  πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO/IEC 

27001:2005 θαη φπνπ ππήξμε απφθιηζε πξνηάζεθαλ ελαιιαθηηθνί ηξφπνη 

πξνζέγγηζεο. 

 

Δπρήο έξγνλ ζα είλαη ε παξνχζα εξγαζία λα ζπλεηζθέξεη ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε 

ηνπ πξνηχπνπ κέζα απφ ηε ζεσξεηηθή παξνπζίαζε θαη αλάιπζή ηνπ, αιιά θαη λα 
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ  
 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί ηε Γηπισκαηηθή κνπ Δξγαζία ζηα πιαίζηα ησλ 

ζπνπδψλ κνπ ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζηε Γηνίθεζε επηρεηξήζεσλ-Οιηθή 

πνηφηεηα (MBA-TQM) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ 

θαζεγεηή θ. Αζαλάζηνπ Λαγνδήκνπ, ζηνλ νπνίν νθείισ ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ηφζν 

γηα ηελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο φζν θαη γηα ηε γεληθφηεξε ζπκβνιή ηνπ ζηελ 

νινθιήξσζή ηεο. Με ηελ επθαηξία απηή ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θ. 

Παλαγηψηε Υνπληάια, γηα ηε βνήζεηα, ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο, ηελ ππνζηήξημε θαη 

ηελ θαζνδήγεζε πνπ κνπ παξείρε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο.  
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 Εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 27001 ςτη διαχείριςη κρίςιμων πληροφοριών τησ ΤΠΑ 

1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

1.1. Αντικείμενο  

Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζεσξεηηθή αλάιπζε ελφο ζρεηηθά 

πξφζθαηνπ πξνηχπνπ, ηνπ ISO/IEC 27001:2005 «ςζηήμαηα διασείπιζηρ αζθάλειαρ 

πληποθοπιών- Απαιηήζειρ», αιιά παξάιιεια θαη ε εκπεηξηθή κειέηε ηνπ ζε έλαλ 

νξγαληζκφ πνπ δηαρεηξίδεηαη πιεξνθνξίεο, ε αζθάιεηα ησλ νπνίσλ ζεσξείηαη 

θξίζηκε.  

 

Ζ «Αζθάιεηα» σο κηα απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο   

(αμηνπηζηία, αληαπνθξηζηκφηεηα, πάζνο, απηά ζηνηρεία, αζθάιεηα) θαη νξηδφκελε σο « 

ε ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο αηζζήκαηνο εκπηζηνζχλεο», (Parasuraman,1990) απνηειεί 

πιένλ ην επίθεληξν ηεο πνηφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ (Coulson,1997). Οξγαληζκνί 

αλεμαξηήηνπ είδνπο εξγαζηψλ ή κεγέζνπο, πνπ επηζπκνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα 

κε ηηο αξρέο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο, νθείινπλ λα ηε ιακβάλνπλ ζνβαξά 

ππ’νςηλ (Khosrow-Pour,2004).  

 

πγθεθξηκέλα, ε αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, απνηειεί αλακθηζβήηεηα ζήκεξα έλα 

απφ ηα θεληξηθά αληηθείκελα ελδηαθέξνληνο ησλ επηζηεκφλσλ ηφζν ζε ηερληθφ φζν 

θαη ζε νηθνλνκηθφ θαη δηνηθεηηθφ επίπεδν. χκθσλα κε ηελ θιαζζηθή πξνζέγγηζε 

αζθάιεηα λνείηαη ε δηαηήξεζε ηξηψλ βαζηθψλ ηδηνηήησλ ηεο πιεξνθνξίαο : ηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο, ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο (Κάηζηθαο,2001).  

 

Γίρσο αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ, ν εθάζηνηε νξγαληζκφο βξίζθεηαη αληηµέησπνο µε ηηο 

δηάθνξεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ νηθνλνµηθψλ ζπλεπεηψλ, 

ηεο κε πξνζηαζίαο ηεο πλεπµαηηθήο ηνπ ηδηνθηεζίαο, ηεο απψιεηαο µεξηδίνπ αγνξάο, 

ηεο µεησµέλεο απνδνηηθφηεηαο,ηεο κε ζπκκφξθσζεο µε ηνπο λφµνπο θαη ηνπο 

θαλνληζµνχο θαη ηεο απψιεηαο θήµεο.  

 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεηε  ε αλάπηπμε θαη ελζσµάησζε ζηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζµνχ, ελφο πζηήµαηνο ∆ηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ. 

Σν ελ ιφγσ χζηεµα ∆ηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ (Information Security 

Management System–ISMS) ζπληζηά µηα ζπλνιηθή θαη ζπζηεµαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

νξγαληζµνχ ζηελ νξζή δηαρείξηζε ηεο επαίζζεηεο πιεξνθνξίαο ηνπ θαη ησλ θηλδχλσλ 

πνπ ηελ απεηινχλ, έηζη ψζηε ε πιεξνθνξία λα παξαµέλεη αζθαιήο. 

 

Μεηά ηελ αλάπηπμε θαη εθαξµνγή ζηνλ νξγαληζµφ ελφο ηέηνηνπ πζηήµαηνο 

∆ηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ, ε πηζηνπνίεζε ηνπ θαηά ην πξφηππν ISO/IEC 

27001:2005 είλαη έλαο ηξφπνο δηαβεβαίσζεο φηη ν πηζηνπνηεµέλνο νξγαληζµφο έρεη 
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εθαξµφζεη έλα ζχζηεµα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ 

ζχµθσλα µε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ. 

 

1.2. Βαςικόσ κοπόσ 

Απηφο είλαη θαη ν θεληξηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, λα 

κειεηεζεί ν βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν ην «χζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο 

Πιεξνθνξηψλ» ελφο νξγαληζκνχ πνπ δηαρεηξίδεηαη θξίζηκεο πιεξνθνξίεο, φπσο ε 

Τ.Π.Α (Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο), πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ 

ISO/IEC 27001:2005.  

 

Ο ιφγνο πνπ επηιέρηεθε ν ζπγθεθξηκέλνο νξγαληζκφο είλαη φηη ε πνηφηεηα ησλ 

αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο, ζχκθσλα κε ην Γηεζλή 

Οξγαληζκφ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, λα παξέρεη ζηνπο αεξνλαπηηινκέλνπο, φπσο 

πηιφηνπο θαη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αζθαιή 

πινήγεζε ησλ αεξνζθαθψλ.  

 

Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη κέξνο ελφο επξχηεξνπ δηθηχνπ παξνρήο αεξνλαπηηθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ε ΤΠΑ. Μεξηθέο απφ απηέο είλαη ην «Δγρεηξίδην 

Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP (Aeronautical Information Publication)», νη 

«Αεξνλαπηηθέο Αγγειίεο NOTAM», ηα «Γειηία Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIC 

(Aeronautical Information Circulars)» θαη ηα «Γειηία Γηαδξνκήο πξν πηήζεσο PIB 

(Pre-flight Information Bulleting)».  

 

Λφγσ φκσο ηνπ ηεξάζηηνπ φγθνπ δεδνκέλσλ, ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πξφθεηηαη λα 

κειεηεζεί ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ κφλν ζηε δηεξγαζία έθδνζεο θαη 

ελεκέξσζεο ηνπ «Δγρεηξηδίνπ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ-AIP (Aeronautical 

Information Publication)».  

 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζε απηφ ην εγρεηξίδην αθνξνχλ δηαδηθαζίεο πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηα αεξνζθάθε θαηά ηε θάζε πξνζέγγηζεο ή αλαρψξεζεο, 

πξνο ή απφ έλα αεξνδξφκην θαη ζπλεπψο είλαη απνιχησο αλαγθαίν λα έρνπλ 

αμηνπηζηία, αθεξαηφηεηα, εκπηζηεπηηθφηεηα, δηαζεζηκφηεηα. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο 

πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε φιν θαη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ππάξρεη ε απαίηεζε νη 

πιεξνθνξίεο απηέο λα είλαη θαη πηζηνπνηεκέλεο. 

 

Σα νθέιε ινηπφλ γηα έλαλ νξγαληζµφ φπσο ε Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο απφ 

ηελ πηνζέηεζε ελφο «πζηήµαηνο ∆ηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ» ην νπνίν ζα 

είλαη πηζηνπνηήζηκν θαηά ISO/IEC 27001:2005 πξνβιέπνληαη λα  είλαη πνιιαπιά θαη 

πνιπζήκαληα. 
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Παξάιιεια φκσο, ππάξρνπλ θαη επηκέξνπο ζηφρνη, φπσο λα γίλεη επηπξφζζεηα 

θαηαλνεηφ ην πξφηππν ISO/IEC 27001:2005 κέζα απφ ηελ ζεσξεηηθή παξνπζίαζε 

θαη αλάιπζε ηνπ, αιιά θαη  λα παξνπζηαζηνχλ πξνηάζεηο θαη ηξφπνη νη νπνίνη ζα 

ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο δηεξγαζίαο πνπ ηζρχεη ζηελ Τ.Π.Α. 

 

1.3. Μεθοδολογία 

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα λα πινπνηεζνχλ νη παξαπάλσ ζηφρνη, 

ζπλνςίδεηαη ζε ηέζζεξα βήκαηα. Αξρηθά, απνηππψζεθε ε βαζηθή δηεξγαζία «Έθδνζε 

& Δλεκέξσζε ηνπ Δγρεηξηδίνπ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP (Aeronautical 

Information Publication)». Έπεηηα, παξνπζηάζηεθαλ νη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ. ηε 

ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηηο απαηηήζεηο θαη ζηελ ππάξρνπζα 

δηεξγαζία. Σέινο, φπνπ ππήξμε απφθιηζε κεηαμχ ησλ δχν πξνηάζεθαλ ελαιιαθηηθνί 

ηξφπνη πξνζέγγηζεο. 

 

Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία ήηαλ 

απνηέιεζκα  επηηφπησλ εξεπλψλ, νη νπνίεο δηεμήρζεθαλ ζηελ Τ.Π.Α. Δηδηθφηεξα, 

αλαδεηήζεθε ην νξγαλφγξακκα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε ζηειέρε θαη 

αξκφδηνπο ππαιιήινπο ησλ εκπιεθφκελσλ δηεπζχλζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

ηκεκάησλ ηνπο. Δπίζεο, ειέγρζεθαλ έγγξαθα, έληππα, αξρεία, εγρεηξίδηα,  νδεγίεο, 

κειεηήζεθαλ ζρεηηθέο εηαηξηθέο παξνπζηάζεηο, παξαθνινπζήζεθε ελ ιεηηνπξγία ε 

ειεθηξνληθή εθαξκνγή  eAIP.wiz@rd, ελψ δελ ζα κπνξνχζε λα παξαιεθζεί ε 

νπζηαζηηθή κειέηε ελφο πξφζθαηνπ «Δγρεηξηδίνπ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ ΑΗΡ». 

 

1.4. Δομή 

Δθαιηήξην ηεο εξγαζίαο είλαη ην θεθάιαην 2, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. Ζ εμέιημε ηνπ πξνηχπνπ απφ έλαλ θψδηθα νξζήο 

πξαθηηθήο ζην πξφηππν ISO/IEC 27001:2005 πνπ είλαη ζήκεξα παξνπζηάδεηαη 

αλαιπηηθά κέζα απφ κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή. Δλψ, ην θεθάιαην ζπκπιεξψλεηαη κε 

κηα αλαζθφπεζε ηνπ πξνηχπνπ αξρηθά ζε ζεσξεηηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα ζε εκπεηξηθφ 

επίπεδν. 

 

Ζ κεζνδνινγία παξνπζηάδεηαη ζην ηξίην θεθάιαην. Όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 

έξεπλα ε νπνία δηεμήρζε ζηνλ νξγαληζκφ, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνχλ φιεο 

εθείλεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

αζθάιεηαο αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ εθαξκφδεη ε Τ.Π.Α. Δλψ, ζπγρξφλσο 

παξνπζηάδεηαη θαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε, νχηνο ψζηε λα πξνθχςεη ν 

βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

εθαξκφδεη ε Τ.Π.Α πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO/IEC 27001:2005. 

mailto:eAIP.wiz@rd
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ην ηέηαξην θεθάιαην απνηππψλεηαη ε βαζηθή δηεξγαζία έθδνζεο θαη ελεκέξσζεο 

ηνπ «Δγρεηξηδίνπ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ-AIP» θαζψο θαη νη ηξείο 

ππνδηεξγαζίεο ζηηο νπνίεο αλαιχεηαη, «πιινγή & θαηαγξαθή αεξνλαπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ», «Δπεμεξγαζία αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ» θαη «Έθδνζε & δηαλνκή 

«Δγρεηξηδίνπ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ-ΑIP».  

 

ηε ζπλέρεηα, ζην πέκπην θεθάιαην αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη απαηηήζεηο ηνπ 

πξνηχπνπ ISΟ/IEC 27001:2005 φπσο θαη ην «Παξάξηεκα Α-ηόσοι ελέγσων & 

έλεγσοι». πγρξφλσο, πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο βαζηθήο δηεξγαζίαο 

έθδνζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ Δγρεηξηδίνπ ΑΗΡ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ, 

ψζηε λα πξνθχςεη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζήο ηνπο. Δπηπξφζζεηα, ε παξνπζίαζε θάζε 

απαίηεζεο αθνινπζείηαη απφ πξνηάζεηο θαη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηελέξγεηαο 

θάπνησλ ζηαδίσλ ηεο ππάξρνπζαο δηεξγαζίαο έρνληαο σο ζηφρν ηε πεξαηηέξσ 

ζχγθιηζή ηεο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ. 

 

Δλ θαηαθιείδη, ζην ηειεπηαίν έθην θεθάιαην, παξαζέηνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηα πξναλαθεξζείζα θεθάιαηα ζρεηηθά κε ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ην 

«χζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ» ηεο Τ.Π.Α (Τπεξεζία Πνιηηηθήο 

Αεξνπνξίαο), πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO/IEC 27001:2005, κέζα απφ 

ηελ νπηηθή ηεο ζεσξίαο ηνπ θχθινπ ηνπ Deming «ρεδηαζκφο-Τινπνίεζε-Έιεγρνο-

πλερήο Βειηίσζε». 
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 

2.1. Ειςαγωγή 

Σν πξφηππν ISO/IEC 27001:2005 εθδφζεθε φπσο αλαγξάθεηαη θαη ζηνλ ηίηιν ηνπ 

ζρεηηθά πξφζθαηα, ε ηδέα φκσο ζχληαμήο ηνπ θαη νη πξνζπάζεηεο νινθιήξσζήο ηνπ 

ρξνλνινγνχληαη ζρεδφλ είθνζη ρξφληα πξίλ.Πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ην πξφηππν ζε 

βάζνο ζα παξνπζηαζηεί ζην παξφλ θεθάιαην ε πνξεία ηνπ κέζα απφ ην πξίζκα κηαο 

βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο. 

 

πγθεθξηκέλα, ζα αλαθεξζεί κέζα απφ κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ε πξσηαξρηθή κνξθή 

ηνπ πξνηχπνπ, ε νπνία ήηαλ έλαο «Κώδικαρ οπθήρ ππακηικήρ», ε εμέιημε ηνπ θψδηθα 

ζε πξφηππν, ην νπνίν απνηεινχληαλ απφ δχν κέξε θαη ε εμέιημε ηνπ θαζελφο 

μερσξηζηνχ κέξνπο ζηα ζεκεξηλά πξφηππα ISO/IEC 27001:2005-«Σεσνολογία 

πληποθοπιών- Σεσνικέρ αζθάλειαρ- ςζηήμαηα διασείπιζηρ αζθάλειαρ πληποθοπιών- 

Απαιηήζειρ» θαη ISO/IEC 27002:2005-«Σεσνολογία Πληποθοπιών-Σεσνικέρ 

αζθάλειαρ- Κώδικαρ ππακηικήρ για διασείπιζη αζθάλειαρ πληποθοπιών». 

 

Τπήξμαλ φκσο θαη εμεηδηθεχζεηο ηνπ πξνηχπνπ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί κηα 

νιφθιεξε ζεηξά πξνηχπσλ αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ISO/IEC 27000, επίζεο γλσζηή 

θαη σο «Οηθνγέλεηα Πξνηχπσλ ISMS».  

 

Σέινο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κηα αλαζθφπεζε ηνπ πξνηχπνπ. Δηδηθφηεξα, 

παξαηεξήζεθε φηη νξηζκέλνη ζπγγξαθείο έρνπλ αλαπηχμεη ην πξφηππν ζε ζεσξεηηθφ 

επίπεδν, ελψ θάπνηνη άιινη ζε εκπεηξηθφ. ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά θαη 

νη δχν πξνζεγγίζεηο. 

 

2.2. ISO/IEC 27001:2005 – Ιςτορική αναδρομή  

Σν πξφηππν δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ISO/IEC 27001:2005, πνπ αθνξά 

ηελ πξνζηαζία ηεο πιεξνθνξίαο, σο ζεκαληηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θάζε 

νξγαληζκνχ, εθδφζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2005 θαη έρεη δηαθιαδηθή κνξθή (Γεξβηηζηψηεο 

& Λαγνδήκνο, 2007). 

 

Οη ξίδεο φκσο ηνπ πξνηχπνπ κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζην πξψην πιαίζην αλαθνξάο 

γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ.Σν Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (UK Department of Trade and Industry-DTI) ζχζηεζε κηα 

νκάδα εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμεη έλαλ θψδηθα νξζήο πξαθηηθήο φζνλ αθνξά 

ηελ αζθάιεηα. Σν DTI εμέδσζε ην πξφηππν «Κώδικα οπθήρ ππακηικήρ (User Code of 
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Practice)» ην 1989. Σν πξφηππν απηφ ήηαλ θπξίσο έλα ζχλνιν ειέγρσλ αζθαιείαο, 

πνπ εθείλε ηελ πεξίνδν ζεσξνχληαλ θαηάιιεινη γηα ηελ ηερλνινγία θαη ην 

πεξηβάιινλ ηεο επνρήο.  

 

Ζ νκάδα μεθίλεζε πάιη εξγαζίεο ην 1992 θαη ην Φεβξνπάξην ηνπ 1995 ην Βξεηαληθφ 

Ηλζηηηνχην Πηζηνπνίεζεο (BSI-British Standard Institute) εμέδσζε ηνλ«DTI-Κώδικα 

οπθήρ ππακηικήρ (DTI-User Code of Practice)» σο ην πξψην εζληθφ Βξεηαληθφ 

Πξφηππν (BS-British Standard) κε ηελ νλνκαζία BS7799:1995-«Κώδικαρ ππακηικήρ 

για διασείπιζη αζθάλειαρ πληποθοπιών (Code of Practice for Information Security 

Management)». Οξγαληζκνί νη νπνίνη αλέπηπζζαλ έλα «χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ-ISMS (Information Security Management System)» ην 

νπνίν ζπκκνξθσλφηαλ κε απηφλ ηνλ θψδηθα πξαθηηθήο κπνξνχζαλ λα επηζεσξεζνχλ 

απφ αλεμάξηεην θνξέα, εθφζνλ φκσο δελ ππήξρε θάπνην επίζεκν θαζεζηψο 

πηζηνπνίεζεο δελ ήηαλ εθηθηφ επίζεκα λα πηζηνπνηεζνχλ (Bon & Verheijen, 2006).  

 

2.2.1. BS 7799:1999 (BS 7799-1:1999, BS 7799-2:1999) 
  

Οη εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο δηθηχσλ θαη επηθνηλσλίαο θαη ε ζπλερψο απμαλφκελε 

ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ είρε σο απνηέιεζκα 

ην 1998 λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζεκαληηθή αλαζεψξεζε ηνπ BS 7799:1995 θαη ηνλ 

Απξίιην ηνπ 1999 ην Βξεηαληθφ Ηλζηηηνχην Πηζηνπνίεζεο (BSI-British Standard 

Institute) λα εθδψζεη έλα λέν πξφηππν, ην BS 7799:1999, πνπ αθνξνχζε ηελ 

Αζθάιεηα ησλ Πιεξνθνξηψλ θαη απνηειείην απφ δχν κέξε ( BS 7799-1:1999, BS 

7799-2:1999). 

 

Ο παιαηφηεξνο θψδηθαο πξαθηηθήο νBS7799:1995-«Κώδικαρ ππακηικήρ για 

διασείπιζη αζθάλειαρ πληποθοπιών» πνπ πξναλαθέξζεθε αλαζεσξήζεθε ζεκαληηθά 

θαη απνηέιεζε ην Μέξνο I ηνπ λένπ πξνηχπνπ (BS 7799-1:1999) θαη έλα λέν Μέξνο II 

( BS 7799-2:1999) ζπληάρζεθε θαη πξνζηέζεθε. Ο ζθνπφο ηνπ Μέξνπο II ήηαλ λα 

απνηειέζεη έλα κέζν κέηξεζεο θαη  παξαθνινχζεζεο ηνπ Μέξνπο I θαζψο 

παξάιιεια θαη έλα ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ πηζηνπνίεζε. 

 

Σν Μέξνο I - (BS7799-1:1999) είρε ηνλ ηίηιν «Κώδικαρ ππακηικήρ για διασείπιζη 

αζθάλειαρ πληποθοπιών-Οδηγίερ & ςζηάζειρ (Code of Practice for Information 

Security Management- Guidance & Recommendations)» θαη παξείρε θαζνδήγεζε 

ζρεηηθά κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ. 

ηνλ πξφινγφ ηνπ θαζηζηνχζε ζαθέο φηη δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο απαίηεζε. 

Σν Μέξνο II-(BS7799-2:1999) είρε ηνλ ηίηιν «ςζηήμαηα διασείπιζηρ αζθάλειαρ 

πληποθοπιών-Πποδιαγπαθέρ με οδηγίερ σπήζηρ (Information Security Management 

Systems-Specifications with Guidance for Use)», ζπληάρζεθε σο νη απαηηήζεηο έλαληη 

ησλ νπνίσλ ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ (ISMS-Information 
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Security Management System) ελφο νξγαληζκνχ ζα κπνξνχζε λα αμηνινγεζεί θαη λα 

πηζηνπνηεζεί. 

 

Ζ ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δπν πξνηχπσλ ήηαλ εμ αξρήο ην γεγνλφο φηη ε ιίζηα ησλ 

ειέγρσλ ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ BS 7799-2 επζπγξακκίδεηαη κε ηε 

ιίζηα ησλ ειέγρσλ ηνπ BS 7799-1 θαη ην BS 7799-2 απαηηεί απφ ην ρξήζηε λα 

αλαδεηήζεη πην ιεπηνκεξή θαζνδήγεζε φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ 

απαξηζκεκέλσλ ειέγρσλ ζην BS 7799-1 (Calder & Watkins,2006).  

 

2.2.2. Πρώτη πιςτοποίηςη 
 

Ο πξψηνο νξγαληζκφο ζηνλ θφζκν πνπ πηζηνπνηήζεθε φηη  ην «χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ ( ISMS-Information Security Management System)» ην 

νπνίν δηέζεηε ζπκκνξθσλφηαλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ BS 7799-2:1999 ήηαλ 

ν «Business Link London City Partners». Απφ ηφηε ππήξμε κηα απμεηηθή ηάζε ησλ 

πηζηνπνηήζεσλ. Σν 2007 νη πηζηνπνηήζεηο μεπεξλνχζαλ ηηο 3,000 (Calder & 

Haren,2006).  

 

2.2.3. Κοινή τεχνική επιτροπή JTC 1 & Τποεπιτροπή SC 
27 

 

Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο -ISO(International Organization of 

Standardization) θαη ε Γηεζλήο Ζιεθηξνηερληθή Δπηηξνπή -IEC (International 

Electrotechnical Commission) ζχζηεζαλ κηα θνηλή ηερληθή επηηξνπή, ηελJTC 1 (Joint 

Technical Committee) πξνθεηκέλνπ λα ελαζρνιεζνχλ απφ θνηλνχ κε ηα δηεζλή 

πξφηππα θαη ηηο νδεγίεο. 

 

Ζ επηηξνπή απηή έρεη πιήζνο ππφ-επηηξνπψλ, κηα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε Τπνεπηηξνπή 

27 (Subcommittee 27  ή SC 27), ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ην ζρεδηαζκφ πξνηχπσλ 

γηα ηελ αζθάιεηα. Ζ επηηξνπή πεξηιακβάλεη κε ηε ζεηξά ηεο άιιεο νκάδεο εξγαζίαο ( 

workinggroups), ηηο«WG 1», «WG 2», «WG 3». Σν πεδίν ηεο «WG 1» είλαη ηα 

πξφηππα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο αιιά θαη  ε αλάπηπμε λέσλ πξνηχπσλ γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ (Calder & Haren,2006). Απηή εμάιινπ 

είλαη ππεχζπλε γηα ηελ έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ ISO/IEC 27001:2005, ην νπνίν ζα 

αλαιπζεί παξαθάησ πψο πξνέθπςε. 

 

2.2.4. Εξέλιξη BS 7799-1:1999  ςε  ISO/IEC 27002:2005   
 

Σν πξφηππν BS 7799-1:1999 έπεηηα απφ πνιιέο αλαζεσξήζεηο πξνηάζεθε γηα δηεζλέο 

πξφηππν. Ζ αλάγθε γηα δεκηνπξγία ελφο αληίζηνηρνπ δηεζλνχο θψδηθα θνηλήο 
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πξαθηηθήο νδήγεζε ηειηθά ην Γηεζλή Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο λα πηνζεηήζεη ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2000 απηνχζην ην αλαζεσξεκέλν βξεηαληθφ πξφηππν σο δηεζλέο 

πξψηκν πξφηππν κε ηνλ ηίηιν ISO/IEC 17799:2000-«Σεσνολογία πληποθοπιών-

Κώδικαρ ππακηικήρ για διασείπιζη αζθάλειαρ πληποθοπιών (Information Technology-

Code of Practice for Information Security Management)» (Γεξβηηζηψηεο & 

Λαγνδήκνο,2007). 

 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2005 πξαγκαηνπνηήζεθε κηα νπζηαζηηθή αλαζεψξεζε θαη ελεκέξσζε 

ηνπ ISO/IEC 17799:2000 θαη ε λέα έθδνζε ISO/IEC 17799:2005 δεκνζηεχηεθε ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 2005. 

 

Σειεπηαία αλαζεψξεζε έγηλε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2007 φπνπ κεηνλνκάζηεθε ζε ISO/IEC 

27002:2005-«Σεσνολογία Πληποθοπιών-Σεσνικέρ αζθάλειαρ- Κώδικαρ ππακηικήρ για 

διασείπιζη αζθάλειαρ πληποθοπιών (Information technology-Security techniques-

Code of practice for information security management)» θαη απνηειεί έλαλ θψδηθα 

πξαθηηθήο πνπ εκπεξηέρεη  ζπκβνπιέο πνπ αθνξνχλ φζνπο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

αλάπηπμε, ηελ εθαξκνγή θαη ηε δηαηήξεζε ελφο «πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ (ISMS)» (Calder & Haren,2006). 

 

2.2.5. Εξέλιξη BS 7799-2:1999  ςε  ISO/IEC 27001:2005   
 

Σν πξφηππν BS 7799-2:1999 ην 2002 εηζήγαγε ην «Μνληέιν Γηαζθάιηζεο 

Πνηφηεηαο» ηνπ Deming «PDCA» (PLAN-DO-CHECK-ACT) θαη έγηλε BS 7799-

2:2002. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαηάθεξε λα ζπζρεηηζηεί άκεζα κε πξφηππα φπσο ην 

ISO 9000.  

 

Σν Ννέκβξην ηνπ 2005 ην BS 7799-2:2002 πηνζεηήζεθε απφ ηνλ ISO σο έλα δηεζλέο 

πξφηππν κε ηνλ ηίηιν ISO/IEC27001:2005-«Σεσνολογία πληποθοπιών-Σεσνικέρ 

αζθάλειαρ-ςζηήμαηα διασείπιζηρ αζθάλειαρ πληποθοπιών- Απαιηήζειρ (Information 

technology- Security techniques- Information security management systems- 

Requirements)». Απνηειεί ην ζχλνιν ησλ θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

«πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ (ISMS)» ελφο νξγαληζκνχ 

θαζψο θαη ηε βάζε γηα έλα επίζεκν ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο (Dey,2007).  

 

ην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ πξνηχπνπ απφ 

ηνλIDC:1989-«Κώδικα οπθήρ ππακηικήρ για ηην αζθάλεια ηων πληποθοπιών» έσο ην 

ISO/IEC 27001:2005-«Σεσνολογία πληποθοπιών- Σεσνικέρ αζθάλειαρ - ςζηήμαηα 

διασείπιζηρ αζθάλειαρ πληποθοπιών- Απαιηήζειρ». 
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ρήκα 2.1 

 

2.2.6. υνδυαςτική χρήςη προτύπων ISO/IEC 27001 & 

ISO/IEC 27002 
 

Σν ISO/IEC 27001 ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην ISO/IEC 27002, δηφηη ην 

ηειεπηαίν ζέηεη ζηφρνπο φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο αζθάιεηαο θαη πξνηείλεη έλα 

κεγάιν εχξνο ζπγθεθξηκέλσλ ειέγρσλ ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ.  

 

Σν αληίζηξνθν φκσο δε ζπκβαίλεη. Οξγαληζκνί νη νπνίνη εγθαζηζηνχλ έλα ISMS 

ζχκθσλα κε ηηο ζπκβνπιέο νξζήο πξαθηηθήο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ISO/IEC 

27002 είλαη πηζαλφ ηαπηφρξνλα λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ISO/IEC 27001, 

αιιά ε πηζηνπνίεζε είλαη απνιχησο πξναηξεηηθή, εθηφο εάλ εμνπζηνδνηεζεί απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο (stakeholders)ηνπ νξγαληζκνχ (Harris,2007). 

 

2.2.7. ειρά ISO/IEC 27000 «Οικογένεια προτύπων 

ISMS» 

Παξφηη ππήξραλ ηα πξφηππα ISO/IEC 27001:2005 θαη ISO/IEC 27002:2005 θαη ε 

ζπλδπαζηηθή ρξήζε απηψλ, πξνέθπςε ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ζεηξάο 

πξνηχπσλ αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ. 

Πξψην βήκα γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ζεηξάο ήηαλ ε αλάπηπμε ελφο πξνηχπνπ ISO/IEC 

27000.Σν ISO/IEC 27000, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ην ISO 9000 θαη ην ISO 14000, ην 
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βαζηθφ «000» πξφηππν παξέρεη κηα γεληθή επηζθφπεζε ησλ πξνηχπσλ πνπ αλήθνπλ 

ζηελ νηθνγέλεηα ησλ πξνηχπσλ «27000» θαζψο θαη επεμήγεζε ησλ ζεκειησδψλ φξσλ 

θαη νξηζκψλ (vocabulary) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηά ηα πξφηππα. 

 

Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα αλαπηπρζεί απφ κηα ππφ-επηηξνπή ηεο θνηλήο ηερληθήο 

επηηξνπήο JTC 1 ην ISO/IEC 27000:2009 -«Σεσνολογία πληποθοπιών- Σεσνικέρ 

αζθάλειαρ- ςζηήμαηα διασείπιζηρ αζθάλειαρ πληποθοπιών-Δπιζκόπηζη & οπιζμοί  

(Information technology - Security techniques - Information security management 

systems - Overview and vocabulary)»,ην νπνίν απνηειεί ην λέν δηεζλέο πξφηππν πνπ 

έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηα πξφηππα ISO/IECISMS. 

 

ηε ζπλέρεηα, πξνέθπςε ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πξνηχπνπ πνπ λα παξέρεη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε δηαπίζηεπζε  ησλ θνξέσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ «πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ (ISMS)» ησλ 

νξγαληζκψλ.  

 

Έηζη, ην 2007 δεκνζηεχηεθε ην ISO/IEC 27006:2007 -«Σεσνολογία πληποθοπιών- 

Σεσνικέρ αζθάλειαρ- Απαιηήζειρ για ηοςρ θοπείρ πος παπέσοςν ςπηπεζίερ ελέγσος και 

πιζηοποίηζηρ ηων ζςζηημάηων διασείπιζηρ αζθάλειαρ πληποθοπιών (Information 

technology - Security techniques -Requirements for bodies providing audit and 

certification of information security management systems)», ην νπνίν απνηειεί έλαλ 

νδεγφ γηα ηε δηαπίζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ θνξέσλ πηζηνπνίεζεο.  

Αθνινχζεζαλ θαη άιια πην εμεηδηθεπκέλα πξφηππα κε ζπλέπεηα ε ζεηξά ISO/IEC 

27000 (επίζεο γλσζηή σο «Οηθνγέλεηα Πξνηχπσλ ISMS (ISMS Family of 

Standards)»λα πεξηιακβάλεη πιένλ πξφηππα αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ δεκνζηεπκέλα 

απφ θνηλνχ απφ ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο-ISO (International Organization 

of Standardization) θαη ηε Γηεζλή Ζιεθηξνηερληθή Δπηηξνπή-IEC (International 

Electrotechnical Commission), παξφκνηα ζην ζρεδηαζκφ κε ηα δηαρεηξηζηηθά 

ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9000 θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

ISO 14000. 

Ζ ζεηξά έρεη ζθφπηκα έλα επξχ πεδίν εθαξκνγήο. Δίλαη εθαξκφζηκε ζε νξγαληζκνχο 

φισλ ησλ ζρεκάησλ θαη κεγεζψλ. Όινη νη νξγαληζκνί θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ 

ηνπο θηλδχλνπο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπο, ζηε ζπλέρεηα, λα εθαξκφζνπλ 

θαηάιιεινπο ειέγρνπο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ πξνηχπσλ θαηά πεξίπησζε. 

 

Ζ ζεηξά ISO/IEC 27000,ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη νξηζκέλα πξφηππα ηα νπνία είλαη 

ππφ θαηαζθεπή, παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.(Γηεζλήο 

Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο-ISO-International Organization of Standardization). 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27006
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ISO/IEC Πξόηππν 

Πεξηγξαθή 

ISO/IEC 27000:2009 Σερλνινγία πιεξνθνξηψλ 

Σερληθέο αζθάιεηαο 

πζηήκαηα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ 

Δπηζθφπεζε & νξηζκνί 

ISO/IEC 27001:2005 Σερλνινγία πιεξνθνξηψλ 

Σερληθέο αζθάιεηαο    

πζηήκαηα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ 

Απαηηήζεηο  

 

ISO/IEC 27002:2005 Σερλνινγία πιεξνθνξηψλ 

Σερληθέο αζθάιεηαο 

Κψδηθαο πξαθηηθήο γηα δηαρείξηζε αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ 

ISO/IEC 27003 

(ππφ θαηαζθεπή) 

Σερλνινγία πιεξνθνξηψλ 

Σερληθέο αζθάιεηαο 

Οδεγφο πινπνίεζεο ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο 

πιεξνθνξηψλ  

ISO/IEC 27004 

(ππφ θαηαζθεπή) 

Σερλνινγία πιεξνθνξηψλ 

Σερληθέο αζθάιεηαο 

Γηαρείξηζε αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ 

Μεηξήζεηο 

ISO/IEC 27005:2008 Σερλνινγία πιεξνθνξηψλ 

Σερληθέο αζθάιεηαο      

Γιασείπιζη ηων κινδύνων αζθάλειαρ πληποθοπιών 

ISO/IEC 27006:2007 Σερλνινγία πιεξνθνξηψλ 

Σερληθέο αζθάιεηαο     

Απαηηήζεηο γηα ηνπο θνξείο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ειέγρνπ 

θαη πηζηνπνίεζεο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο 

πιεξνθνξηψλ 

ISO/IEC 27007 

(ππφ θαηαζθεπή) 

Οδεγίεο γηα έιεγρν ηνπ ISMS (γηα δηάθνξνπο ιφγνπο εθηφο 

ηεο πηζηνπνίεζεο πρ εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο, εμσηεξηθέο 

επηζεσξήζεηο, αλαζθνπήζεηο Γηνίθεζεο)  

ISO/IEC 27008 

(ππφ θαηαζθεπή) 

Οδεγίεο γηα έιεγρν ησλ ειέγρσλ αζθάιεηαο ηνπ ISMS (πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηε «Γήισζε Δθαξκνζηκφηεηαο» ηνπ 

νξγαληζκνχ) 

ISO/IEC 27011:2008 Σερλνινγία πιεξνθνξηψλ 

Σερληθέο αζθάιεηαο 

Οδεγίεο γηα δηαρείξηζε αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ζε 

νξγαληζκνχο ηειεπηθνηλσληψλ βαζηζκέλεο ζ ην ISO/IEC 

27002 

 

Πηγή:Γιεθνήρ Οπγανιζμόρ Σςποποίηζηρ - ISO (International Organization of 

Standardization) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27003
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27004
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27005
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27006
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27007
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO/IEC_27008&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO/IEC_27011&action=edit&redlink=1
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2.3. ISO/IEC 27001:2005 – Αναςκόπηςη 

Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλεηαη φηη ην πξφηππν ISO/IEC 27001:2005 είλαη ζρεηηθά 

θαηλνχξην. Απηφο είλαη θαη ν θχξηνο ιφγνο, πνπ αλ θαη ζεσξείηαη έλα απφ ηα πην 

ζεκαληηθά πξφηππα, νη πεξηζζφηεξνη ζπγγξαθείο ην έρνπλ αλαπηχμεη ζε ζεσξεηηθφ 

κφλν επίπεδν θαη δελ ππάξρεη ζηε βηβιηνγξαθία πιεζψξα αλαθνξψλ ζε επίπεδν 

εκπεηξηθήο έξεπλαο. Με ηελ πάξνδν βέβαηα ηνπ ρξφλνπ αλακέλεηαη λα παξαηεξεζεί 

κηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπγγξακκάησλ πνπ ζα έρνπλ σο αληηθείκελφ ηνπο ηελ 

αλάιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ.  

 

Όηαλ γίλεηαη ινηπφλ αλαθνξά ζηελ αλαζθφπεζε ηνπ πξνηχπνπ, λνείηαη θπξίσο ε 

ζεσξεηηθή αλαζθφπεζε. Αξθεηνί ζπγγξαθείο αζρνιήζεθαλ κε ηε ζεσξεηηθή 

αλάιπζε ηνπ πξνηχπνπ ISO 27001. πγθεθξηκέλα, κειέηεζαλ πνηφ είλαη ην 

αληηθείκελφ ηνπ, πνηφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο εθαξκφδεη, πνηά κέζνδν ρξεζηκνπνηεί γηα 

λα αλαπηχμεη έλα ηέηνην ζχζηεκα, πνηά ε ζρέζε ηνπ κε άιια πξφηππα δηαρείξηζεο 

φπσο ην ISO 9001 θαη ην ISO 14001, πνηά ηα νθέιε θαη νη αδπλακίεο ηνπ αιιά θαη 

πνηνί νη κχζνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν. 

 

Ωζηφζν, ππάξρνπλ θαη θάπνηεο έξεπλεο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί ζε εκπεηξηθφ επίπεδν κε 

ην αληηθείκελν ηνπ ελ ιφγσ πξνηχπνπ, πνπ είλαη ε αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 

2.3.1. Αςφάλεια πληροφοριών 
 

Σν πξφηππν ISO/IEC 27001:2005 πξαγκαηεχεηαη ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ. 

ην παξειζφλ ηελ «αζθάιεηά» ηνπ έλαο νξγαληζκφο έηεηλε λα ηελ αληηιακβάλεηαη 

κφλν σο ηελ αζθάιεηα ησλ ηππηθψλ θαη απηψλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, ηα νπνία 

δελ ήηαλ άιια απφ ηνλ εμνπιηζκφ, ηα θηίξηα, ηα γξαθεία, ηα ρξήκαηα. ήκεξα, ηφζν ε 

έλλνηα ηεο «αζθάιεηαο», φζν θαη ε έλλνηα ηνπ «πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ» ελφο 

νξγαληζκνχ έρεη δηεπξπλζεί. 

 

Σν ISO/IEC 27001:2005 νξίδεη ζην εμήο σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν «νηηδήπνηε έρεη 

αμία γηα ηνλ νξγαληζκφ».Απηφ επεξέαζε ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ, νη νπνίνη 

πιένλ ελδηαθέξνληαη θαη γηα ηε δηαθχιαμε ησλ κε απηψλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο 

ζηνηρείσλ,φπσο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ παξάγνπλ κε ηε κνξθή εγγξάθσλ, 

δεδνκέλσλ, ερνγξαθήζεσλ, εηθφλσλ θαη δηαρεηξίδνληαη κε ηε βνήζεηα 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.Ζ πιεξνθνξία 

κεηαηξάπεθε ζε έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ εθάζηνηε 

νξγαληζκφ θαη απνηειεί πιένλ «πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία» ηνπ (Arnason&Willett,2007). 

 

ήκεξα, φιν θαη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί πνπ δηαρεηξίδνληαη θξίζηκεο πιεξνθνξίεο 

ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο.  



 

13  

 

 Εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 27001 ςτη διαχείριςη κρίςιμων πληροφοριών τησ ΤΠΑ 

 

Ζ αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ νξίδεηαη απφ ην πξφηππν ISO/IEC 27001:2005 σο «ε 

δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ησλ ηξηψλ βαζηθψλ ηδηνηήησλ ηεο πιεξνθνξίαο, ηεο 

Δκπηζηεπηηθφηεηαο, ηεο Αθεξαηφηεηαο θαη ηεο Γηαζεζηκφηεηαο. Δπηπξφζζεηεο φκσο 

ηδηφηεηεο κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ φπσο ε απζεληηθφηεηα, ε αλαγλσξηζηκφηεηα, 

ε θπξηφηεηα, ε κε-άξλεζε, ε αμηνπηζηία» 

 

Ζ πξνζηαζία ησλ ηξηψλ απηψλ ηδηνηήησλ απνβιέπεη ζην λα είλαη ε θαηάιιειε 

πιεξνθνξία δηαζέζηκε ζηνπο θαηάιιεινπο αλζξψπνπο, ζην θαηάιιειν κέξνο θαη ηελ 

θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή (Dey,2007). 

 

Γλσζηφ ζηε βηβιηνγξαθία θαη σο “ Σπίγωνο C-I-A (C-I-A triad) ”(Stewartetal.,2005). 

 

      

   Δκπηζηεπηηθφηεηα (Confidentiality) 

 
Γηαζεζηκφηεηα (Availability)               Αθεξαηφηεηα (Integrity) 

 

ρήκα 2.2  | Πεγή : Endorf, 2002 

 

 

 

Οη ηξείο απηέο ηδηφηεηεο νξίδνληαη ζην  ISO/IEC 27001:2005 σο εμήο : 

 

 Δκπηζηεπηηθφηεηα (Confidentiality):  ε πιεξνθνξία λα κελ είλαη   

     δηαζέζηκε ή λα γλσζηνπνηείηαη ζε κε 

     εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα, θνξείο ή 

     δηεξγαζίεο. 

 

 Αθεξαηφηεηα (Integrity):   ε δηαθχιαμε ηεο αθξίβεηαο θαη  

     πιεξφηεηαο πιεξνθνξίαο ηεο  

     πιεξνθνξίαο. 

      

 Γηαζεζηκφηεηα (Availability):       ε πιεξνθνξία λα είλαη   

     πξνζβάζηκε θαη εχρξεζηε θαηφπηλ  

http://books.google.gr/books?q=+inauthor:%22James+Michael+Stewart%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
http://books.google.gr/books?q=+inauthor:%22Carl+F.+Endorf%22&source=gbs_metadata_r&cad=9
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     αηηήκαηνο νπνηνπδήπνηε   

     εμνπζηνδνηεκέλνπ θνξέα. 

 

 

 

 
ρήκα 2.3 | Πεγή :Calder & Haren, 2006 

 

 

Όπσο δηαθξίλνπκε θαη απφ ην ζρήκα, νη πην θξίζηκεο πιεξνθνξίεο ελφο νξγαληζκνχ 

είλαη εθείλεο γηα ηηο νπνίεο θαη νη ηξείο απηέο ηδηφηεηεο είλαη ζεκαληηθέο (Calder & 

Haren, 2006). 

 

Ο Endorf (2002) αιιά θαη ν Hill (2009) θαζψο θαη πνιινί άιινη ζπγγξαθείο 

ζπκπιεξψλνπλ ην ηξίπηπρν απηφ κε επηπξφζζεηεο έλλνηεο: 

 

 

 Απζεληηθφηεηα :   ε δηαζθάιηζε φηη ε πιεξνθνξία είλαη γλήζηα

    θαη φρη  πιαζηή 

 

 Αλαγλσξηζηκφηεηα:  ε πιεξνθνξία λα έρεη κηα ηαπηφηεηα κέζα ζε 

    έλα ζχζηεκα, νχηνο ψζηε λα κπνξεί λα ειεγρηεί 

    ε ηαπηφηεηά ηεο, αιιά θαη λα κπνξεί λα  

    εληνπηζηεί εχθνια κέζα ζην ζχζηεκα. 

 

 Κπξηφηεηα:  λα έρεη νξηζηεί θάπνηνο αξκφδηνο θαη 

http://books.google.gr/books?q=+inauthor:%22Carl+F.+Endorf%22&source=gbs_metadata_r&cad=9
http://books.google.gr/books?q=+inauthor:%22David+G.+Hill%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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  ππεχζπλνο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία.

  

 

 Με-άξλεζε:   ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ επηβεβαηψλνπλ ηε 

    γλεζηφηεηα θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ   

    πιεξνθνξηψλ. 

 

 Αμηνπηζηία :    ε απφιπηε αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα ηεο  

    πιεξνθνξίαο.Ζ έιιεηςε αηειεηψλ θαη  

    αλαθξηβεηψλ. 

 

Ο Dey (2007) ζεσξεί πσο νηηδήπνηε ζα κπνξνχζε λα πξνμελήζεη δεκηά ζε θάπνηα 

απφ ηηο παξαπάλσ ηδηφηεηεο ηεο πιεξνθνξίαο απνηειεί θίλδπλν. Οη πιεξνθνξίεο σο 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη εθηεζεηκέλεο ζε κηα πιεζψξα θηλδχλσλ, ηφζν εμσηεξηθνχο 

φζν θαη εζσηεξηθνχο, ηπραίνπο ή κε.  

 

Οη θίλδπλνη απηνί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ εμειίζζνληαλ θαη άιιαδαλ κνξθή. 

Αξρηθά, νη θίλδπλνη πνπ απεηινχζαλ ηελ πιεξνθνξία ήηαλ εθείλνη ηεο θινπήο θαη ηεο 

παξάλνκεο πξφζβαζεο, νη νπνίνη αληηκεησπίζηεθαλ κε θσδηθνχο, θιεηδαξηέο, 

θξνπξνχο, θάξηεο ηαπηνπνίεζεο θαη  ζπλαγεξκνχο. 

 

Έπεηηα, εκθαλίζηεθαλ νη θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηαδηθηχνπ, 

αιιά θαη απηνί αληηκεησπίζηεθαλ κε «ππξφηνηρνπο» (firewalls) θαη κε ην δηαρσξηζκφ 

ησλ δηαδηθηχνπ (Internet), εζσηεξηθνχ δηθηχνπ (Intranet) θαη εμσηεξηθνχ δηθηχνπ 

(Extranet). 

 

Οη πην πξφζθαηνη φκσο θαη νη πην απεηιεηηθνί είλαη νη θίλδπλνη απφ ηνχο θαη 

κελχκαηα πνπ κεηαθέξνπλ ηνχο. Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηα αζχξκαηα δίθηπα 

ήξζαλ λα πξνζζέζνπλ επηπξφζζεηεο αλεζπρίεο ελψ νη ζνβαξφηεξνη θίλδπλνη ζπλήζσο 

πξνέξρνληαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ρξήζηεο. 

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζήκεξα αληηκεησπίδνπκε φινπο απηνχο ηνπο πνιπδηάζηαηνπο 

θηλδχλνπο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ηαπηφρξνλα. Οη Calder θαη Watkins (2006) 

παξαηεξνχλ φηη ε πιεξνθνξία απεηιείηαη θαζεκεξηλά απφ απψιεηα, θινπή, παξάλνκε 

πξφζβαζε θαη θαηαζηξνθή απφ αλζξψπηλα ιάζε, ηνχο , θπζηθά θαηλφκελα (ζεηζκνί, 

πιεκκχξα, ππξθαγηά), ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο (επίζεζε 9/11), μαθληθέο 

θαηαζηξνθέο (κπιάθ-ανπη ζηηο ΖΠΑ ην 2003) ή απνηπρίεο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ο Κάηζηθαο (2001) νκαδνπνηεί ηνπο ελ ιφγσ θηλδχλνπο ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 

 Εεκηά (Security Flaw):   ε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα κίαο ή 

     πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο ηδηφηεηεο ηεο  

     πιεξνθνξίαο πνπ ρξήδνπλ πξνζηαζίαο. 
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 Απεηιή (Security Risk):   κηα πηζαλή πξάμε ή γεγνλφο πνπ κπνξεί 

     λα πξνθαιέζεη Εεκηά ζηελ πιεξνθνξία. 

 

 Πεξηζηαηηθφ (Security Incident): έλα γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο ζπλέβε 

     εμαηηίαο ηεο πινπνίεζεο κηαο απεηιήο. 

 

Οη θίλδπλνη εάλ δελ απνθεπρζνχλ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζνβαξέο επηπηψζεηο ζε κία ή 

θαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ηξείο βαζηθέο ηδηφηεηεο ηεο πιεξνθνξίαο. ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε, ην απνηέιεζκα ζα είλαη έλα ειιηπέο ζχζηεκα αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ, ην 

νπνίν ζα εθζέζεη ηνλ νξγαληζκφ ζε ηξία άιια είδε θηλδχλσλ :  

 

 Καθή ιεηηνπξγία  

 Απψιεηα θήκεο  

 Ννκηθέο θπξψζεηο 

 

Έλαο νξγαληζκφο, ινηπφλ, νθείιεη λα εληνπίζεη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο θαη λα ιάβεη 

δηνξζσηηθά κέηξα κε απψηεξν ζθνπφ λα ειαρηζηνπνηήζεη απηέο ηηο απεηιέο, κέζα απφ 

έλα πξφηππν ζχζηεκα δηαρείξηζεο. Ζ ζεκαζία ηεο χπαξμεο ελφο «πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ» αλαιχεηαη αθνινχζσο. 

 

2.3.2. ύςτημα Διαχείριςησ Αςφάλειασ Πληροφοριών- 

ISMS με βάςη το μοντέλο PDCA 
  

Οη νξγαληζκνί ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εμαιείςνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ 

ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπο δαπαλνχλ ελίνηε ζεκαληηθά πνζά πξνθεηκέλνπ 

λα εγθαηαζηήζνπλ δηάθνξεο ηερλνινγηθέο ιχζεηο. Οξηζκέλεο απφ απηέο πνπ 

επηιέγνπλ είλαη κεραληζκνί αλίρλεπζεο, εηδηθέο ζπζθεπέο δηθηχνπ, πξσηφθνιια, 

ςεθηαθέο ππνγξαθέο, ππξφηνηρνη (firewalls), εηδηθά ινγηζκηθά θαηά ησλ ηψλ (anti-

virus software), ππνζέηνληαο φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί ε 

αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπο. Απηή φκσο είλαη κία ιαλζαζκέλε αληίιεςε, δηφηη ε 

δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη πνιιά πεξηζζφηεξα απφ ηελ απιή 

εγθαηάζηαζε νξηζκέλσλ εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ ιχζεσλ, πεξηιακβάλεη θαη άιιεο 

ζπληζηψζεο, φπσο ηα άηνκα θαη ηηο δηαδηθαζίεο (Dey,2007). 

 

Άηνκα, δηαδηθαζίεο θαη ηερλνινγία πξνζεγγίδνληαη ζπλνιηθά κέζα ζε έλα «χζηεκα 

Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ-ISMS (Information Security Management 

System)». Ζ αλάπηπμε θαη ε πινπνίεζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ ISMS, ην νπνίν ν 

νξγαληζκφο ζα ζρεδηάζεη κε βάζε ηηο νδεγίεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ζεηξάο δηεζλψλ 
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πξνηχπσλ αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ISO/IEC 27000, ζα ηνλ βνεζήζεη λα επηηχρεη ηελ 

αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ (Dey,2007). 

 

Σν πξφηππν ISO/IEC 27001:2005 νξίδεη σο ISMS -“ην ηκήκα εθείλν ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζε κηα επηρεηξεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

θηλδχλνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζεη, λα εθαξκφζεη, λα ιεηηνπξγήζεη, λα 

παξαθνινπζήζεη, λα ειέγμεη, λα δηαηεξήζεη θαη λα βειηηψζεη ηελ αζθάιεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Σν ISMS πεξηιακβάλεη νξγαλσηηθή δνκή, πνιηηηθέο, πξνγξακκαηηζκφ 

δξαζηεξηνηήησλ, αξκνδηφηεηεο, πξαθηηθέο, δηαδηθαζίεο, δηεξγαζίεο θαη 

πφξνπο.”(Calder & Haren, 2006). 

Ζ βαζηθή ηδέα ηνπ ISMS είλαη έλαο νξγαληζκφο λα ζρεδηάζεη, λα εγθαηαζηήζεη θαη λα 

δηαηεξήζεη έλα ζχζηεκα δηεξγαζηψλ, ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή 

αιιειεπίδξαζε ρξεζηψλ, ηερλνινγίαο θαη δηαδηθαζηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζα 

επηηπγράλεη ηελ νξζή δηαρείξηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηελ πιεξνθνξία. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ζα δηαθπιάμεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα, ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ 

δηαζεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ θαη ζα ειαρηζηνπνηήζεη ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ηελ αζθάιεηά ηνπο.  

Πξέπεη φκσο λα ιεθζεί ππφςε φηη ε αλάπηπμε ελφο ISMS δελ είλαη κηα απιή 

δηαδηθαζία. Οκνίσο κε φια ηα δηαρεηξηζηηθά ζπζηήκαηα, έηζη θαη έλα ISMS δελ 

απνηειεί κηα εληαία, ζηαηηθή ιχζε, ε νπνία κπνξεί λα εθαξκνζηεί  δίρσο 

ηξνπνπνηήζεηο ζε θάζε επηρείξεζε.  

 

Σν πξφηππν ISO/IEC 27001:2005 αλαγλσξίδεη ξεηά φηη ν ζρεδηαζκφο θαη ε 

πινπνίεζε ελφο ISMS πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο, ηνπο ζηφρνπο, ηηο 

απαηηήζεηο αζθάιεηαο, ηηο κεζφδνπο, ην κέγεζνο θαη ηε δηάξζξσζε ηνπ θάζε 

νξγαληζκνχ. Δπίζεο, ην πξφηππν αλαθέξεη φηη εάλ πξφθεηηαη γηα κηα απιή δηεξγαζία 

ηφηε ρξεηάδεηαη έλα απιφ ISMS. Σέινο, ην ISMS πξέπεη λα παξακέλεη 

απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ καθξνπξφζεζκα. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν εάλ 

αιιάδεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. πγθεθξηκέλα, πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

αιιαγέο ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (νξγαληζκφο) φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ 

(Calder&Haren,2006).Παξφηη φκσο, ε αλάπηπμε ελφο ISMSζεσξείηαη δχζθνιε, ε 

κειέηε άιισλ πξνηχπσλ έδσζε ιχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα. 

 

Σν πξφηππν ISO/IEC 9001:2000 «πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο-Απαηηήζεηο» 

εηζήγαγε ηνλ «Κύκλο ηος Deming-PDCA (Plan-Do-Check-Act)» γηα ηελ δηαρείξηζε 

ηεο πνηφηεηαο ζε ζπζηήκαηα δηνίθεζεο. Αληίζηνηρα, ηα ζεκαληηθφηεξα πξφηππα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνπ αθνινχζεζαλ (π.ρ. ISO 14001:2004) πηνζέηεζαλ ην ίδην 

κνληέιν (Arnason & Willett, 2007). Σν ISO/IEC 27001:2005 αθνινπζψληαο απηήλ 

ηελ ηάζε, βαζίζηεθε επίζεο ζην κνληέιν PDCA, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζην 

αθφινπζν ζρήκα. 
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ρήκα 2.4  | Πεγή :Bon & Verheijen,2006 

 

 

χκθσλα κε ηνπο Bon θαη Verheijen, (2006), ν Deming κε ηνλ «Κύκλο PDCA» 

πξφηεηλε ηέζζεξα ζηάδηα: 

 

 ρεδηαζκφ (Plan) ηνλ ελδειερή ζρεδηαζκφ ηεο παξαγσγήο ελφο 

 πξντφληνο 

 

 Τινπνίεζε (Do) ηελ ίδηα ηελ παξαγσγή  

 

 Έιεγρν (Check) ηνλ έιεγρν αλ ε παξαγσγή ηνπ πξντφληνο εμαθνινπζεί 

 λα ζπκθσλεί κε ην ζρέδην  

 

 Γξάζε (Act) ηελ αλάιεςε δξάζεο, φηαλ ππάξρεη αλάγθε  

 πξνζαξκνγήο ηνπ πξντφληνο, εθφζνλ ν έιεγρνο δείρλεη 

 φηη ε παξαγσγή δελ είλαη ζχκθσλε κε ην ζρέδην 

 

Σν ISO/IEC  27001:2005 ρξεζηκνπνηεί ηνλ παξαπάλσ «Κύκλο ηος Deming-PDCA», 

κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε ελφο «πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο 

Πιεξνθνξηψλ-ISMS (Information Security Management System)». Με ηνλ φξν 

αλάπηπμε λνείηαη ν ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε, ν έιεγρνο θαη ηέινο ε ζπλερήο 

βειηίσζε ελφο ζπζηήκαηνο ISMS. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ πνιιέο θνξέο 

αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη σο «Κύκλορ ISMS». 
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Ο «Κύκλορ ISMS» απνηειείηαη επίζεο απφ ηέζζεξα ζηάδηα, φπσο αλαιχνληαη 

παξαθάησ. 

 

ρήκα 2.5 | Πεγή :Humphreys,2008 

 

 

 ρεδηαζκφο ηνπ ISMS (Plan)  ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ 

     ζπζηήκαηνο. Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ  

     αληηθεηκέλνπ θαη ησλ νξίσλ ηνπ  

     ζπζηήκαηνο, ηε δηαηχπσζε κηαο  

     πνιηηηθήο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ  

     («πνιηηηθή ISMS»),ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

     θηλδχλσλ, ηελ αμηνιφγεζή ηνπο, ηελ  

     αληηκεηψπηζή ηνπο θαη ηέινο ηελ 

επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ειέγρσλ 

    

 

 Τινπνίεζε ηνπ ISMS (Do)  ε εθαξκνγή ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ  

     νξίζηεθαλ θαηά ην ζρεδηαζκφ. Ζ  

     δηαηχπσζε ελφο «ρεδίνπ Μείσζεο  

     Κηλδχλνπ», ε εθαξκνγή ηνπ, ε  

εθαξκνγή ησλ πξνεπηιεγκέλσλ ειέγρσλ 

θαη ε θαζηέξσζε κηαο κεζφδνπ κέηξεζεο 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο 
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 Έιεγρν ηνπ ISMS (Check)  ν έιεγρνο ζε επίπεδν δηεξγαζίαο, ζε  

  επίπεδν Δζσηεξηθψλ Δπηζεσξήζεσλ θαη 

  ηέινο ζε επίπεδν Αλαζθνπήζεσλ, ηφζν 

  ζην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο φζν θαη ζην 

  ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ, έρνληαο σο  

  ξφιν λα εμαζθαιίζεη ζηνλ νξγαληζκφ  

  ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ  

  θαηαιιειφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο  

 

 

 Βειηίσζε ISMS(Act)         ε αλάιεςε δξάζεο φηαλ ππάξρεη  

  αλάγθε. Όιεο εθείλεο νη απαξαίηεηεο 

  ελέξγεηεο, δηνξζσηηθέο θαη πξνιεπηηθέο,

  πνπ γίλνληαη εθ κέξνπο ηνπ νξγαληζκνχ 

  πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ην επίπεδν 

  αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ 

 

Όπσο ζα αλαθεξζεί ζε επφκελν θεθάιαην, ην θάζε έλα απφ απηά ηα ηέζζεξα ζηάδηα 

ηνπ «Κύκλος ISMS» απνηειεί θαη κηα ελφηεηα ηνπ πξνηχπνπ ISO/IEC 27001:2005. 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, θάζε ελφηεηα ηνπ πξνηχπνπ αλαιχζεθε 

ιεπηνκεξψο κέζα απφ ην πξίζκα ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ «Κύκλος PDCA». 

Δπίζεο, ν Freeman (2007) ζεκεηψλεη φηη ην ISO/IEC 27001 εθηφο απφ δηεξγαζίεο 

βαζηζκέλεο ζηνλ παξαπάλσ «Κύκλο PDCA» πεξηέρεη θαη ειέγρνπο. πγθεθξηκέλα, 

ζην Παξάξηεκα Α ηνπ πξνηχπνπ ISO 27001 αλαθέξνληαη  11 πεξηνρέο ειέγρνπ, 39 

ζηφρνη ειέγρσλ θαη 133 έιεγρνη ζπλνιηθά. Οη έιεγρνη απηνί είλαη ζρεηηθά επέιηθηνη 

θαη πξνζαξκφζηκνη ζηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ, ζην αληηθείκελν ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη ζην επίπεδν ηεο απαηηνχκελεο αζθάιεηάο ηνπ. Σα ζέκαηα πνπ θαιχπηνπλ νη 

έιεγρνη είλαη ηα εμήο : 
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ρήκα 2.6 |Πεγή: Humphreys,2008 

 

 

Οη έιεγρνη απηνί ζπλδπαζηηθά κε δηεξγαζίεο βαζηζκέλεο ζηνλ «Κύκλο PDCA» 

κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ. 

 

πκπεξαζκαηηθά, ν «Κύκλορ PDCA» παξέρεη ηε κεζνδνινγία γηα ηελ αλάπηπμε ελφο 

«πζηήκαηνο ISMS», ελψ ην πξφηππν ISO 27001 παξέρεη νδεγίεο σο πξνο ην πψο 

πξέπεη λα εθαξκνζηεί έλα «χζηεκα ISMS» κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο PDCA, ψζηε λα 

είλαη πηζηνπνηήζηκν. 

 

Ο Humphreys (2008) αλαθέξεη φηη πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία ζπλερνχο βειηίσζεο, 

αθνχ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο επηζεσξείηαη θαη αλαζθνπείηαη ηαθηηθά νχησο ψζηε λα 

ειεγρζεί εάλ νη έιεγρνη αζθάιεηαο παξακέλνπλ απνηειεζκαηηθνί θαη εάλ φρη, 

βειηησκέλνη έιεγρνη λα εηζαρζνχλ. 

 

Σν γεγνλφο απηφ ζπλδέεη άκεζα ην «χζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ-

ISMS» κε ηε θηινζνθία ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (TQM). Καη θαηά ζπλέπεηα 

ζπλδέεη θαη ην πξφηππν ISO 27001 κε ηα άιια πξφηππα, πνπ επίζεο έρνπλ πηνζεηήζεη 

ην ίδην κνληέιν. 

 

Γηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ 

Φπζηθή & πεξηβαιινληηθή αζθάιεηα 

Γηαρείξηζε επηθνηλσληψλ & εξγαζηψλ 

Έιεγρνο πξφζβαζεο 

Αζθάιεηα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

Οξγαλσζηαθή αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ 

Πνιηηηθή αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ 

 

Αλάπηπμε & δηαηήξεζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

Γηαρείξηζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

Γηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθήο ζπλέρεηαο 

πκκφξθσζε 
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2.3.3. Ολοκλήρωςη υςτημάτων  
 

ηε παξνχζα ελφηεηα ζα εμεηαζηεί ε νινθιήξσζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

δηαθνξεηηθψλ πξνηχπσλ. 

 

Σν ISO 9001 αθνξά ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο, ην ISO 14001 ηε δηαρείξηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ελψ ην ISO 27001, πνπ κειεηάηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, ηε 

δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ.  

 

Παξφηη, ηα πξφηππα απηά εζηηάδνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο θαη νξηζκέλα απφ απηά 

έρνπλ εμεηδηθεπκέλεο απαηηήζεηο, ππάξρνπλ νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα 

ζπλδένπλ. 

 

Οη Arnason θαη Willett (2007) παξαζέηνπλ ηα θπξηφηεξα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο  είλαη ηα εμήο : 

 

 

 Βαζηθή πξνυπφζεζε ε δέζκεπζε ηεο Γηνίθεζεο 

 Αιιαγή νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο  

 Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ 

 Έιεγρνο εγγξάθσλ 

 Δθπαίδεπζε 

 Έγγξαθε Σεθκεξίσζε 

 Αλαζθφπεζε ηεο Γηνίθεζεο 

 Δζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο 

 Γηνξζσηηθέο θαη πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο  

 Υξήζε θνηλνχ κνληέινπ PDCA 

 Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ 

 Παξφκνηεο απαηηήζεηο  

 Ο θνξέαο πηζηνπνίεζεο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ 

ησλ επηζεσξεηψλ  

 

Παξαθάησ αλαιχνληαη δχν απφ ηα πην ζεκαληηθά. 

 

ΚΟΙΝΗ ΥΡΗΗ «ΚΤΚΛΟΤ PDCA» 

 

Σν πξφηππν ISO/IEC 9001:2000 -«πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο – Απαηηήζεηο 

(Quality management systems - Requirements)», ρξεζηκνπνίεζε ην Μνληέιν 

Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ηνπ Deming «Κύκλο PDCA» (Plan-Do-Check-Act), γηα ηελ 

πινπνίεζε απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο. Πξφηππα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνπ αθνινχζεζαλ επίζεο ρξεζηκνπνίεζαλ ην ίδην κνληέιν. 
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Σν BS7799-2:1999 ην 2002 εηζήγαγε ηνλ «Κύκλο PDCA» ζην αλαλεσκέλν πηα 

BS7799-2:2002, ην νπνίν κεηνλνκάζηεθε αξγφηεξα ζε ISO/IEC 27001 (JanVanBon, 

Tieneke Verheijen, 2006).Σν πξφηππν αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ISO/IEC 27001 

εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηεί ην κνληέιν PDCA γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε, 

παξαθνινχζεζε θαη βειηίσζε ελφο «πζηήκαηνο ISMS» (Sigurjon Thor Arnason, 

KeithD. Willett, 2007). 

πλεπψο, ην ISO/IEC 27001 δελ ζα κπνξνχζε παξά λα ζπζρεηίδεηαη άκεζα ηφζν κε 

ην ISO/IEC 9001, φζν θαη κε ηα άιια πξφηππα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην κνληέιν.  

 

ΚΟΙΝΑ ΒΑΙΚΑ ΓΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

Σα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ηνπ ISO/IEC 27001 είλαη φπσο ζε θάζε ζχζηεκαISO, ε 

δηεξγαζία θαη ε έγγξαθε ηεθκεξίσζε (Timothy P.Layton,2006).  

 

χκθσλα κε ηνπο Κψζηα.Ν.Γεξβηηζηψηε θαη Αζαλάζην.Γ.Λαγνδήκν (2007) ε 

ζεψξεζε ηνπ νξγαληζκνχ σο πιέγκαηνο αιιειεπηδξψλησλ δηεξγαζηψλ απνηειεί 

ηδηαίηεξα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ησλ απαηηήζεσλ 

εμεηδηθεπκέλσλ πξφηππσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο (ΠΓ), φπσο είλαη ην ISO 27001, 

ηα νπνία ζηε πιεηνλφηεηά ηνπο θαζνξίδνπλ : 

 

 Πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ επηκέξνπο δηεξγαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ, θξίζηκσλ 

γηα ηε ζρεηηθή εθξνή-ζηφρν ηνπ ΠΓ. 

 

 Σχπν θαη εχξνο ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ πνπ αθνξνχλ άκεζα ηελ 

εθξνή-ζηφρν ηνπ ΠΓ. 

 

Μία επηρείξεζε πνπ εθαξκφδεη ην πξφηππν ISO 9001 ζα κπνξνχζε λα ζπκκνξθσζεί 

θαη ζηηο απαηηήζεηο ελφο εμεηδηθεπκέλνπ πξνηχπνπ, φπσο είλαη ην ISO 27001, κφλν 

κέζσ επαλαζρεδηαζκνχ θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηεξγαζηψλ, έηζη ψζηε λα θαιχςεη 

ηηο εμεηδηθεπκέλεο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ απηνχ. 

 

Έλα δεχηεξν δνκηθφ ζηνηρείν φπσο πξναλαθέξζεθε είλαη ε ζπζηεκαηηθή έγγξαθε 

ηεθκεξίσζε (documentation). θνπφο ηεο ηεθκεξίσζεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο 

ζηαζεξνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο ηφζν γηα ηελ νκαιή πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

φζν θαη γηα ηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ. Μέζσ ηεο ηεθκεξίσζεο, ν 

νξγαληζκφο ηππνπνηεί ηελ θαζεκεξηλή ηνπ ιεηηνπξγία, παξέρνληαο έηζη ηε 

δπλαηφηεηα ζηα ζηειέρε λα αζθήζνπλ νπζηαζηηθή δηνίθεζε. 

 

Ζ ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ηνπ νξγαληζκνχ, γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή θαη γηα λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO 27001, πξέπεη 

λα είλαη ζπλδεδεκέλε κε έλα ηεθκεξησκέλν πξφγξακκα ην νπνίν ζα είλαη κεηξήζηκν 

θαη αλαθνηλψζηκν (Layton,2006). 
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Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψζεθε φηη ην πξφηππν ISO 27001 δηαζέηεη πνιιά θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά κε ηα πξφηππαISO 9001 θαη ISO 14001. Σν εξψηεκα φκσο πνπ 

πξνθχπηεη είλαη εάλ ζα κπνξνχζε λα ελζσκαησζεί ζε θάπνην απφ ηα δχν πξφηππα, κε 

ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα ν νξγαληζκφο δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έλα απφ απηά.  

 

Πξάγκαηη, νξγαληζκνί πνπ έρνπλ ήδε εγθαηαζηεκέλν έλα ζχζηεκα βαζηζκέλν ζε έλα 

άιιν πξφηππν ISO (ISO 9001, ISO 14001), ηφηε κπνξνχλ απιά λα ην επεθηείλνπλ γηα 

λα ζπκπεξηιάβνπλ θαη ηνπο εηδηθνχο κεραληζκνχο ελφο «πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ-ISMS», πνπ ζα είλαη ηθαλφ λα πηζηνπνηεζεί κε ην πξφηππν 

ISO27001. 

 

H ξήηξα 1, 2 αλαγλσξίδεη φηη: 

"Αλ έλαο νξγαληζκφο έρεη ήδε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ δηεξγαζηψλ, 

είλαη πξνηηκφηεξν ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

παξφληνο δηεζλνχο πξνηχπνπ ISO27001 ζην πιαίζην απηνχ ηνπ πθηζηάκελνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο." (Calder & Haren,2006). 

 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε ελζσκάησζε ηνπ ISO 27001 ζα είλαη πνιχ απιή θαη ε 

Γηνίθεζε ζα είλαη ήδε εμνηθεησκέλε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ.  

 

Αιιά θαη ε ελζσκάησζε άιισλ πξνηχπσλ ζε έλα ήδε εγθαηεζηεκέλν ISO 27001 

είλαη εθηθηή. Σν ISO 27001 πξνηίζεηαη λα ελαξκνληζηεί κε ηα άιια πξφηππα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη ζπλεθηηθή θαη νινθιεξσκέλε 

εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Όηαλ παξνπζηαζηεί ε αλάγθε έλαο νξγαληζκφο λα εθαξκφζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί 

πεξηζζφηεξα απφ έλα πξφηππα δηαρείξηζεο, ηφηε κπνξεί απιά λα επεθηείλεη ην 

πθηζηάκελν «χζηεκα ISMS» ηνπ πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο επηπξφζζεηεο 

απαηηήζεηο ησλ ππνινίπσλ πξνηχπσλ δηαρείξηζεο. 

 

Ζ ρξήζε ηνπ «πζηήκαηνο ISMS» κέζσ πνιιψλ πξνηχπσλ δηαρείξηζεο νλνκάδεηαη 

θαη πξφγξακκα δηαρείξηζεο ζπκκφξθσζεο (CMP-compliance management 

programme). 

 

Σα νθέιε απφ έλα ηέηνην εληαίν ζχζηεκα δηαρείξηζεο είλαη ε επέλδπζε ζε έλα εληαίν 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζε φινλ ηνλ νξγαληζκφ, έλα κνλαδηθφ ζεκείν εζηίαζεο γηα ηνπο 

ειεγθηέο, θαζψο θαη γηα ηνλ θνξέα πηζηνπνίεζεο, θαη ηειηθά κηθξφηεξν θφζηνο γηα 

ηνλ νξγαληζκφ (Arnason & Willett,2007). 

 

Πεξαηηέξσ, φζν πεξηζζφηεξν ζπγθξίλνπκε ην πξφζθαηα δεκνζηεπκέλν πξφηππν πνπ 

αθνξά ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ ISO 27001 κε ην πξφηππν ISO 9001, ην νπνίν 
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είλαη έλα παξφκνην πξφηππν κε ηζηνξία είθνζη ρξφλσλ, κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε 

πψο ζα εμειηρζεί ε κειινληηθή πηνζέηεζε ηνπ πξφζθαηνπ πξνηχπνπ ISO 27001. 

Μεηαμχ άιισλ, ην λνκνζεηηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη δσηηθφ ξφιν γηα 

ηελ πεξαηηέξσ πηνζέηεζε ησλ πξνηχπσλ αζθαιείαο (Fominetal, 2008). 

2.3.4. Οφέλη & Αδυναμίεσ προτύπου ISO 27001 
 

Ζ πηζηνπνίεζε θαηά ISO/IEC 27001:2005 δελ είλαη ππνρξεσηηθή βάζεη θάπνηαο 

λνκνζεηηθήο ή θαλνληζηηθήο απαίηεζεο. Παξφια απηά ππάξρεη κηα ζεηξά άκεζσλ, 

πξαθηηθψλ ιφγσλ γηα ηελ εθαξκνγή κηαο πνιηηηθήο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ (ISMS) ην 

νπνίν ζα είλαη δπλαηφλ λα πηζηνπνηεζεί φηη ζπκκνξθψλεηαη κε ην πξφηππν ISO 

27001.  

Οη Calder θαη Watkins (2006) αλαθέξνπλ νξηζκέλνπο απφ απηνχο. Αξρηθά, κηα 

πηζηνπνίεζε ιέεη ζηνπο πθηζηάκελνπο θαη ζηνπο δπλεηηθνχο πειάηεο φηη ν 

νξγαληζκφο έρεη πξνζδηνξίζεη θαη θαζηεξψζεη απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο 

αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ δεκηνπξγία κηαο ζρέζεο 

εκπηζηνζχλεο.  

 

Έλαο άιινο ιφγνο είλαη φηη ηφζν ε πηζηνπνίεζε, φζν θαη ε ηαθηηθή εμσηεξηθή 

αμηνιφγεζε απφ ηελ νπνία εμαξηάηαη ε πηζηνπνίεζε, εμαζθαιίδνπλ φηη ν νξγαληζκφο 

δηαηεξεί ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ ελεκεξσκέλν θαη 

φηη ζα ζπλερίζεη λα δηαβεβαηψλεηαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα ιεηηνπξγεί. πλεπψο, ε 

δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο βνεζάεη ηνλ νξγαληζκφ λα επηθεληξσζεί ζηε ζπλερή 

βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηφο ηνπ. 

 

Δλψ, νη Arnason θαη Willett (2007), ζπκπιήξσζαλ νξηζκέλα επηπξφζζεηα νθέιε ηεο 

πηζηνπνίεζεο. Δπηζεκαίλνπλ φηη ε πηζηνπνίεζε παξέρεη κηα αλεμάξηεηε επηθχξσζε 

φηη ν νξγαληζκφο έρεη εθαξκφζεη απνηειεζκαηηθά ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ θαη 

απνδεηθλχεη ηε δένπζα επηκέιεηα εθ κέξνπο ησλ ζηειερψλ θαη ηεο δηνίθεζεο ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ αλαγθψλ αζθαιείαο.  

 

Δπίζεο, ηνλίδνπλ φηη ε παξαθνινχζεζε θαη ε ππνβνιή αλαθνξψλ, έρνληαο σο βάζε 

ην πξφηππν ISO 27001, δηεπθνιχλνπλ ηνπο ειέγρνπο. Απηφ ζπλεπάγεηαη ιηγφηεξν 

θφζηνο ηνπ ειέγρνπ θαη πςειφηεξε πηζαλφηεηα ηεο επηηπρίαο ζε έλαλ έιεγρν. 

 

Πην ζεκαληηθφ φκσο ζεσξνχλ ην γεγνλφο φηη ε πηζηνπνίεζε ελφο νξγαληζκνχ κε ISO 

27001 επηθπξψλεη φηη ε επέλδπζε πνπ έθαλε ν νξγαληζκφο ζε ειέγρνπο αζθάιεηαο 

πιεξνί ηνπο αξρηθνχο ηνπ ζηφρνπο θαη ηνπ απνθέξεη επηρεηξεκαηηθή αμία. Ζ 

επηρεηξεκαηηθή αμία βξίζθεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ζηελ 
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επίηεπμε πςειψλ επηπέδσλ λνκνζεηηθήο θαη θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο θαζψο θαη 

ζηε δηαρείξηζε ησλ απεηιψλ. 

 

πγθεθξηκέλα, ν Boehmer (2009) αλαθέξεη ζην ζχγγξακκά ηνπ φηη ε επέλδπζε ζηελ 

εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ISMS κε βάζε ην ISO / IEC 27001:2005, πξέπεη λα είλαη 

ζπγθξίζηκε πξνο ην φθεινο πνπ απνθέξεη ζηνλ νξγαληζκφ. ην έγγξαθν απηφ 

πξνηείλεη, γηα ηε δηεμαγσγή κηαο ηέηνηαο ζχγθξηζεο, ηε ρξήζε «Βαζηθψλ Γεηθηψλ 

Απφδνζεο-KPI (Key Performance Indicators)», νη νπνίνη κεηξνχλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο 

ISMS.Ωζηφζν, πνιιέο θνξέο νη δείθηεο KPI είλαη αληηθαηηθνί. Ωο, ελαιιαθηηθή ιχζε 

πξνηείλεη ηε «πλδπαζηηθή βειηηζηνπνίεζε» φπνπ ν νξγαληζκφο πξέπεη λα ζηαζκίζεη 

ηα νθέιε κηαο πνιηηηθήο απφ ηελ άπνςε ηνπ θηλδχλνπ γηα θάζε έιεγρν, έλαληη ηνπ 

θφζηνπο ηνπ θάζε ειέγρνπ φζνλ αθνξά ηελ απνθπγή, ηνλ κεηξηαζκφ ή ηε κεηαθνξά 

ηνπ θηλδχλνπ ζηα πιαίζηα ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ νξίνπ επελδχζεσλ. 

 

Ζ πηζηνπνίεζε ινηπφλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ελφο 

νξγαληζκνχ θαηά ISO 27001, παξφηη δελ είλαη ππνρξεσηηθή, παξέρεη κηα 

ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δπλεηηθψλ 

θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηηο θξίζηκεο πιεξνθνξίεο ηνπ, ηνπ εμνηθνλνκεί ρξήκαηα θαη 

ηνπ εμαζθαιίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ ηνπ. Σν πξφηππν φκσο έρεη θαη 

αδπλακίεο. 

 

Ο Bon (2006) αλαθέξεη δχν βαζηθέο αδπλακίεο ηνπ πξνηχπνπ. Έλα απφ ηα θχξηα 

πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδεη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ελφο ISMS είλαη ν κεγάινο 

αξηζκφο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηεη έλαο νξγαληζκφο. Αθφκα θαη ζηε 

ζπάληα πεξίπησζε ησλ ρηιίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ην πξφηππν αλαθέξεη φηη φια 

ηα ελ ιφγσ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ γηα ηηο απαηηήζεηο 

αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπο, έλαληη θάζε πηζαλήο απεηιήο. Ο κεγάινο αξηζκφο 

ζπλδπαζκψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ/απεηιψλ παξέρνπλ κηα κεγάιε πξφθιεζε γηα 

ηελ πξψηε επαλάιεςε κέζσ ηνπ θχθινπ PDCA. 

 

Μηα δεχηεξε αδπλακία πνπ παξαηεξεί είλαη φηη νη ζχγρξνλνη νξγαληζκνί ληψζνπλ ηελ 

αλάγθε λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο εθηφο ησλ θπζηθψλ ηνπο νξίσλ, κε 

ζπλεξγαδφκελνπο νξγαληζκνχο. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ νξίσλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο ISMS γίλεηαη δχζθνινο, δεδνκέλνπ φηη είλαη δπλαηφ δχν ή 

πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηφ. Ζ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε 

φισλ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ νξγαληζκψλ έλαληη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ ίζσο 

κπνξεί λα κεηψζεη απηφ ην πξφβιεκα. Δπίζεο, κηα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλία, ζε ζρεηηθά 

κηθξφ βαζκφ ιεπηνκέξεηαο, φπσο ηα επίπεδα αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ ζα 

βνεζήζεη πεξηζζφηεξν πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 
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2.3.5. Λάθη κατά την  εφαρμογή του  προτύπου  ISO 

27001 
 

Οη Solms (2004) αλαγλσξίδνπλ φηη ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο θνηλψλ 

επαλαιακβαλφκελσλ ιαζψλ πνπ ζπλαληψληαη ζε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο 

πιεξνθνξηψλ δηάθνξσλ νξγαληζκψλ. Αλ έζησ θαη έλα απφ απηά αγλνεζεί ή δε 

ιεθζεί ζνβαξά ππφςε, ηφηε ζα αλαθχςνπλ ζηνλ νξγαληζκφ ζνβαξά πξνβιήκαηα 

ζηελ πινπνίεζε θαη δηαηήξεζε ελφο θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο 

πιεξνθνξηψλ. ηελ ζπλέρεηα ζα αλαιπζνχλ απηά ηα ιάζε θαζψο θαη νη ιφγνη πνπ ε 

χπαξμε ηνπο πξνθαιεί πξνβιήκαηα αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ. 

 

Έλα ζπρλφ ιάζνο είλαη ε πνιχ κηθξή αληαιιαγή απφςεσλ κε άιινπο εηδηθνχο ζηελ 

αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ βαζηθή ηδέα ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ είλαη ε έλλνηα ηνπ «λα δηδάζθεηαη έλαο νξγαληζκφο απφ ηηο 

επηηπρεκέλεο εκπεηξίεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ησλ άιισλ». Καη απηφ επεηδή, ζε 

έλα κεγάιν βαζκφ νη απεηιέο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ, νη θίλδπλνη θαη ηα επηιεγκέλα 

κέηξα αληηκεηψπηζεο είλαη ζρεδφλ ίδηα γηα φινπο ηνπο νξγαληζκνχο. Σν απνηέιεζκα 

ηεο κηθξήο αληαιιαγήο απφςεσλ είλαη ε ζπαηάιε ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο πξνθεηκέλνπ 

λα βξεη ν νξγαληζκφο κηα ιχζε, ε νπνία είλαη ήδε θαηαγεγξακκέλε θαη εθαξκνζκέλε 

απφ έλαλ άιιν νξγαληζκφ. 

 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζθάικα είλαη θαη ε κε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε «πνιηηηθή 

αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ» είλαη απνιχησο απαξαίηεηε. Ζ θαηάιιειε πνιηηηθή 

αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ είλαη ε «θαξδηά» θαη ε βάζε ελφο επηηπρεκέλνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ- (ISMS). Πξέπεη λα είλαη ζαθήο, ζπλνπηηθή 

(έσο 3 ζειίδεο) θαη ππνγεγξακκέλε απφ ηε Γηνίθεζε. Απηφο είλαη ν πην δηαθαλήο 

ηξφπνο κε ην νπνίν ε Γηνίθεζε απνδεηθλχεη ηε δέζκεπζε θαη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζε 

δεηήκαηα αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. πρλά φκσο νη πνιηηηθέο απηέο 

ιείπνπλ, δελ είλαη ελεκεξσκέλεο, είλαη άγλσζηεο ζην πξνζσπηθφ, δελ εθαξκφδνληαη ή 

δελ ππάξρνπλ ηεθκεξησκέλεο απνδείμεηο επαλεμέηαζήο ηνπο. Ζ ζπλέπεηα φισλ απηψλ 

είλαη φιεο νη πξνζπάζεηεο ηνπ νξγαληζκνχ γηα αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ ζα είλαη 

αηειέζθνξεο θαη δελ ζα απνδεηθλχνπλ έλα πςειφ επίπεδν δέζκεπζεο.  

 

Δπηπξφζζεην ζθάικα είλαη ε κε εμαζθάιηζε ηνπ θαηάιιεινπ δηαρσξηζκνχ 

θαζεθφλησλ. Με άιια ιφγηα, ε χπαξμε κηαο νξγαλσζηαθήο δνκήο δηαρείξηζεο 

αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ είλαη απαξαίηεηε. Με ηελ έλλνηα φηη έρνπλ θαζνξηζηεί νη 

αξκνδηφηεηεο, ππάξρεη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη ζπκκεηνρή ηεο 

Γηνίθεζεο ζηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ. Οη πεξηγξαθέο ζέζεσλ εξγαζίαο φκσο  δελ 

είλαη πάληα ελεκεξσκέλεο θαη φηαλ απηέο ππάξρνπλ ζπάληα πεξηέρνπλ νπνηαδήπνηε 

απαίηεζε αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ γηα φιν ην πξνζσπηθφ. ε γεληθέο γξακκέο, 

ειάρηζηεο νδεγίεο ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ηελ αλαθνξά ζπκβάλησλ αζθαιείαο.  
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Οηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ απηνκάησο αλαθέξεηαη κφλν 

ζηνλ «Τπεχζπλν Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ», ν νπνίνο φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

δελ έρεη ηελ «θπξηφηεηα» θακίαο πιεξνθνξίαο απιά είλαη ν επηβιέπσλ. Ζ επζχλε γηα 

ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα είλαη κνηξαζκέλε ζε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο, 

θαη φρη κφλν ζηνλ «Τπεχζπλν Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ». Όηαλ νη «ηδηνθηήηεο» ηεο 

πιεξνθνξίαο δελ είλαη επαθξηβψο θαζνξηζκέλνη θαη δελ έρνπλ νξηζηεί ππεχζπλνη γηα 

ηελ αζθάιεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ είλαη ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο, ηφηε ζνβαξνί θίλδπλνη 

αλαθχπηνπλ.  

 

Οη Calder θαη Watkins (2006) παξαηεξνχλ φηη ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα 

πιεξνθνξηψλ δελ έρνπλ ζρεδηαζηεί απφ ηελ αξρή γηα λα είλαη αζθαιή. Σα ηερληθά 

κέηξα αζθαιείαο έρνπλ πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα λα πξνζηαηεχζνπλ έλα ζχζηεκα 

πιεξνθνξηψλ. Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ θαη νη δηαδηθαζηηθνί έιεγρνη 

είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία θάζε πξαγκαηηθά αζθαινχο ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ θαη 

γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ, ρξεηάδεηαη πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ θαη πξνζνρή ζε θάζε 

ιεπηνκέξεηα. 

 

Ο Dey (2007)αλαθέξεη ζην άξζξν ηνπ έλα αθφκε ζχλεζεο ζθάικα, ηε κε αιιαγή ηεο 

νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη θαη κηα αιιαγή ζηελ 

θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο αιιά θαη ηελ 

πξνζηαζία ηεο γεληθφηεξα. Οη εξγαδφκελνη, απφ ηελ Γηνίθεζε κέρξη ηνπο ηειηθνχο 

ρξήζηεο, πξέπεη λα εκπιαθνχλ ελεξγά ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ πινπνίεζε αιιά θαη ζηε 

δηαηήξεζε ηνπ «πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ» κέζα ζηνλ 

νξγαληζκφ. Ο Ashenden (2008) ζπκπιεξψλεη επί ηνπ ζέκαηνο φηη ελψ πνιινί 

πηζηεχνπλ φηη ε αιιαγή ζηελ θνπιηνχξα κπνξεί λα επέιζεη κέζσ ηεο ηερλνινγίαο θαη 

ηεο δηεξγαζίαο, πεξηζηαηηθά ζε νξγαληζκνχο πςεινχ θχξνπο, φπσο ζηελ Δθνξία 

Ζλ.Βαζηιείνπ -HMRC (Her Majesty's Revenue & Customs), ζηνλ Οξγαληζκφ 

Αδεηνδφηεζεο Οδεγψλ θαη Ορεκάησλ Ζλ.Βαζηιείνπ – MoD (Ministry of Defence) 

θαη ζην Τπνπξγείν Άκπλαο Ζλ.Βαζηιείνπ, απνδεηθλχνπλ ηελ απνηπρία ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηεο δηεξγαζίαο λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ. 

ε θάζε κηα απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δηαθαίλεηαη φηη ν ρξήζηεο δελ θαηείρε ηελ 

θνπιηνχξα, ηερληθέο βαζηζκέλεο ζηελ εκπεηξία, ψζηε λα δηαρεηξηζηεί ηελ αζθάιεηα 

ηεο πιεξνθνξίαο πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. 

 

Ο Humphreys (2008) εληνπίδεη επηπιένλ ιάζε ζε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο 

πιεξνθνξηψλ. Έλα απφ απηά είλαη φηη δελ ειέγρνληαη νη ζπζηάζεηο ησλ 

ζπκβαζηνχρσλ ή ησλ ζπκβνχισλ, δελ εμαθξηβψλεηαη ε πξνεγνχκελε απαζρφιεζε 

ηνπ εξγαδνκέλνπ, νχηε γίλεηαη έξεπλα γηα ην πνηληθφ ηνπ κεηξψν. Απηφ κπνξεί λα 

επηηξέςεη ζε θάπνηνλ εγθιεκαηία λα έρεη πξφζβαζε ζε θξίζηκεο πιεξνθνξίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ.  
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Δπίζεο, νη «πκθσλίεο Δκπηζηεπηηθφηεηαο», ελψ απαηηνχλ απφ φιν ην πξνζσπηθφ λα 

ππνγξάςεη κηα δήισζε φηη έρεη ιάβεη γλψζε θαη έρεη θαηαλνήζεη πιήξσο ηηο 

πνιηηηθέο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ, ζπαλίσο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ, 

δελ θαηαγξάθνληαη ζε θεληξηθφ επίπεδν αιιά αθφκα θαη φηαλ ην πξνζσπηθφ ηηο 

ππνγξάθεη δελ θαηαιαβαίλεη ηί πξαγκαηηθά ππνγξάθεη. 

 

Αθφκα, επηζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη επαξθήο επαηζζεηνπνίεζε θαη δελ 

πξαγκαηνπνηνχληαη αξθεηά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Ζ επαηζζεηνπνίεζε φκσο 

ησλ ρξεζηψλ είλαη απαξαίηεηε γηα ην θαιφ ηνπ νξγαληζκνχ. Όινη νη ρξήζηεο πξέπεη 

λα είλαη ελήκεξνη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ην  πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

ηνπ νξγαληζκνχ, εμνηθεησκέλνη κε ηηο πνιηηηθέο αζθάιεηαο θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαη λα 

απνηεινχλ απηέο κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο εξγαζηαθήο εκέξαο. Ο νξγαληζκφο 

πξέπεη λα δηαζέηεη κηα θαηαλνεηή θαηάξηηζε επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο 

πιεξνθνξηψλ κέζσ ηαθηηθψλ ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ θαη εγθπθιίσλ πνπ ζα 

ελεκεξψλνπλ ην πξνζσπηθφ γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο. Δλψ, ζα πξέπεη θαη λα 

επαλεμεηάδεη ή λα αλαπξνζαξκφδεη ην πξφγξακκα επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ φηαλ 

θξίλεηαη απαξαίηεην. Παξφηη ηα παξαπάλσ είλαη πξνθαλή, ζε πνιινχο νξγαληζκνχο 

δελ ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο θαη νη ρξήζηεο δελ 

έρνπλ γλψζε ησλ θηλδχλσλ αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ηεο δεκηάο πνπ 

κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ. Αθφκα ρεηξφηεξα ζπρλά δε γλσξίδνπλ ηελ πνιηηηθή 

αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Οη ρξήζηεο φκσο δε 

γίλεηαη λα θαζηζηνχλ ππεχζπλνη γηα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο εάλ δελ έρνπλ 

ελεκεξσζεί πξνεγνπκέλσο γηα ην πνηα είλαη απηά θαη πψο κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ. 

Σν θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη είλαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ηνπ 

νξγαληζκνχ λα γλσξίδεη ηελ απνηπρία φηαλ νη ρξήζηεο δελ είλαη εθπαηδεπκέλνη πξνο 

απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.  

 

πγρξφλσο, ν ζπγγξαθέαο παξαηεξεί έλα ζθάικα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

«Δλαπνκεηλάλησλ Κηλδχλσλ» πνπ αλαθέξεη ην πξφηππν. Δδψ ππάξρνπλ δχν αθξαίεο 

πεξηπηψζεηο, είηε ζπάληα ππάξρεη κία επίζεκε απνδνρή ηνπ ελαπνκείλαληα θηλδχλνπ 

εθ κέξνο ηνπ νξγαληζκνχ, είηε μνδεχνληαη ππέξνγθα πνζά ζηελ πξνζπάζεηα 

εμάιεηςήο ηνπ. Όζνλ αθνξά ηελ πξψηε πεξίπησζε, ην πξφηππν κε ζαθήλεηα 

αλαθέξεη φηη ν νξγαληζκφο πξέπεη λα ιάβεη ηε γξαπηή έγθξηζε ηεο δηνίθεζεο  φζνλ 

αθνξά ηνπο πξνηεηλφκελνπο ελαπνκέλνληεο θηλδχλνπο. Δλψ, ζρεηηθά κε ηε δεχηεξε, 

κηα γεληθή αξρή είλαη ν νξγαληζκφο λα δαπαλήζεη αθξηβψο φζα απαηηνχληαη γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ-δειαδή νχηε πνιχ ιίγα αιιά νχηε θαη πάξα πνιιά-

δηφηη ππάξρεη έλα φξην πέξαλ ηνπ νπνίνπ φζν πεξηζζφηεξα ρξήκαηα μνδεχεη γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ηφζν ζα είλαη θζίλνπζα ε απφδνζε ησλ επελδχζεσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ. Μηα άιιε επηινγή είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο. Όπνηα 

θαη αλ είλαη ε ηειηθή επηινγή ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ζα 

ππάξρεη πάληα έλαο ππνιεηπφκελνο θίλδπλνο πνπ πνηέ δελ κπνξεί λα κεησζεί ζην 
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κεδέλ. Όζν πεξηζζφηεξα ρξήκαηα μνδεχνληαη ζηελ πξνζπάζεηα κείσζεο απηνχ ηνπ 

ελαπνκείλαληα θηλδχλνπ πέξαλ ελφο νξηζκέλνπ ζεκείνπ, ηφζν πηζαλφηεξν είλαη ν 

νξγαληζκφο λα έξζεη αληηκέησπνο κε ηαρχηαηα θζίλνπζεο απνδφζεηο δίρσο 

πξαγκαηηθφ φθεινο. 

 

Ο Ashenden (2008) ζπκπιεξψλεη ηξία αθφκα ιάζε πνπ πξέπεη λα απνθεπρζνχλ. Έλα 

απφ απηά είλαη ν κε ζσζηφο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ «Τπεχζπλνπ 

Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ». Μηα απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη έλαο 

«Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ» είλαη φηη ακθηηαιαληεχεηαη ζρεηηθά κε ην 

πνηα ζπκπεξηθνξά πξέπεη λα επηδεηθλχεη, ζθιεξή θαη απζηεξή ή θηιηθή θαη 

ζπλαδειθηθή. ηε κηα πεξίπησζε ν ξφινο ηνπο είλαη εθείλνο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ 

ηερληθνχ πνπ απνθαζίδεη ιακβάλνληαο ππφςε κφλν ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ 

δίρσο ηε ζπκκεηνρή ησλ ππαιιήισλ, δίλεη εληνιέο θαη ειέγρεη. Όκσο, κηα ηέηνηα 

ζπκπεξηθνξά έρεη σο απνηέιεζκα νη εξγαδφκελνη λα ζεσξνχλ εζθαικέλα φηη εθφζνλ 

ν «Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ» ηνπο ειέγρεη επεηδή δελ κπνξνχλ λα 

ειέγμνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, δελ ρξεηάδεηαη λα αλεζπρνχλ νη ίδηνη γηα απαηηήζεηο 

αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ, ν «Τπεχζπλνο» ζα ελδηαθεξζεί γηα απηέο. Αιιά, απφ ηελ 

πιεπξά αλ επηιέμεη ηε πην ζπλαδειθηθή ζηάζε θαη ελζαξξχλεη ηνπο ρξήζηεο λα 

ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ ηφηε είλαη πηζαλφ λα 

ζπκβνχλ πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά θαη ιάζε, ηνπιάρηζηνλ βξαρππξφζεζκα. 

Γπζηπρψο ε έξεπλα έρεη δείμεη φηη νη δχν απηνί ξφινη πνιιέο θνξέο ζπγρένληαη θαη 

απηφ νδεγεί ζε αληηθαηηθά κελχκαηα πξνο ηνπο ρξήζηεο. 

 

Έλα δεχηεξν ιάζνο πνπ ν ζπγγξαθέαο ηνλίδεη είλαη φηη παξαηεξείηαη φιν θαη ζε 

πεξηζζφηεξνπο νξγαληζκνχο ηα ηειεπηαία ρξφληα ε αληίιεςε φηη ε αζθάιεηα 

πιεξνθνξηψλ είλαη έλα ηερληθφ δήηεκα θαη γηα απηφ πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη απφ 

ηερληθφ πξνζσπηθφ. Απηή ε αληίιεςε ην κφλν πνπ πεηπραίλεη είλαη λα απνζπλδέεη 

ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ επηρεηξεζηαθφ ηεο ραξαθηήξα. Γπζηπρψο 

ππάξρεη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο νξγαληζκψλ φπνπ ε αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ 

παξακέλεη έλα ηερληθφ κφλν θνκκάηη ηνπο. Αιιά αθφκα θαη ζε νξγαληζκνχο κε πην 

ψξηκε πξνζέγγηζε ππάξρεη ράζκα κεηαμχ εθείλσλ πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ θαη ηεο Γηνίθεζεο. Ζ Γηνίθεζε θαζηζηά θάπνηνλ σο 

«Τπεχζπλν Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ» θαη πεξηκέλεη απφ απηφλ λα θάλεη ηα πάληα 

κφλνο ηνπ. Πνιχ ζπρλά ν «Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ» είλαη έλα πξφζσπν 

ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ-IT (Information Technology) πνπ αλαθέξεηαη ζην 

Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απεπζπλζεί θαηεπζείαλ ζηε 

Γηνίθεζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηφ εμππεξεηεί ηνλ «Τπεχζπλν Αζθάιεηαο 

Πιεξνθνξηψλ», δηφηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζνβαξά ζέκαηα έρνπλ κηθξή πηζαλφηεηα λα 

θηάζνπλ ζηε Γηνίθεζε, εθηφο εάλ θάπνην είλαη ηφζν θαηαζηξνθηθφ πνπ δελ κπνξεί λα 

θξπθηεί ιφγνο πνπ ππάξρεη απηφ ην ράζκα είλαη ε επηθνηλσλία. Έρεη επηζεκαλζεί φηη 

ε γιψζζα ηεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ηείλεη λα είλαη ηερληθή θαη εμεηδηθεπκέλε θαη 

σο απνηέιεζκα ηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο δπζθνιεχνληαη λα ηελ θαηαλνήζνπλ θαη λα 
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δεζκεπηνχλ. Ζ ζπλέπεηα φκσο απηνχ ηνπ ζθάικαηνο είλαη ν «Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο 

Πιεξνθνξηψλ» λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη δελ κπνξεί λα θάλεη ζσζηά ηε δνπιεηά ηνπ 

θαη είηε λα ζπλερίζεη είηε λα παξαηηεζεί. Καη ζηηο δπν φκσο πεξηπηψζεηο ν 

νξγαληζκφο ζα έξζεη αληηκέησπνο κε ζνβαξνχο θηλδχλνπο, αθνχ ην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ δε ζα έρεη πιήξσο πινπνηεζεί. 

 

Σέινο, εληνπίδεη έλα ηξίην ζθάικα ην νπνίν αθνξά ην κε ζσζηφ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ηθαλνηήησλ πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν «Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ». Ο 

ξφινο φκσο ελφο ππεπζχλνπ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη πιένλ 

πνιπδηάζηαηνο θαη πνιχπινθνο. Αλάκεζα ζηηο ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη 

είλαη έλα πςειφ επίπεδν ηερληθψλ γλψζεσλ φπσο ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (Linux, 

Unix), ππξφηνηρνπο, πξσηφθνιια εθπνκπήο, θξππηνγξάθεζε, αιιά θαη γλψζεηο 

ζρεηηθά κε ην πξφηππν δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ISO 27001 φπσο 

δηεξγαζίεο, πνιηηηθέο, αμηνιφγεζε θηλδχλσλ, ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ηέινο ηθαλφηεηα 

λα αιιάμεη ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα θαη λα εηζάγεη πξνγξάκκαηα 

επαηζζεηνπνίεζεο. ηελ πξάμε φκσο έρεη ζπρλά παξαηεξεζεί λα κελ είλαη θαλέλαο 

επηθνξηηζκέλνο κε ην έξγν ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ ηεο αζθάιεηαο, αιιά λα απνηειεί 

εξγαζία κεξηθήο απαζρφιεζεο γηα θάπνηνλ απφ ηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο, ν 

νπνίνο φκσο αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί λα απνζπαζηεί απφ ην θαζήθνλ πξνθεηκέλνπ λα 

θάλεη θάπνηα άιιε εξγαζία.  

 

Ο Broderick (2006) ζπγθέληξσζε ηα πην δεκνθηιή απφ ηα πξναλαθεξζείζα ιάζε 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα δηαρσξίδνληαο ην κχζν απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

 

ΜΤΘΟ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 

Έλα ISMS είλαη έλα πξφηππν πνπ 

θαζνξίδεη ηερληθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο. 

 

 

Έλα ISMS είλαη έλα ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο, φρη έλα ηερληθφ πξφηππν 

αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ. 

 

Μφλν εηαηξείεο αζθαιείαο ή 

εκπεηξνγλψκνλεο αζθαιείαο εθαξκφδνπλ 

έλα ISMS κέζα ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο. 

 

 

Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο πνπ έρνπλ έλα 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο, 

εθαξκφδνπλ έλα ISMS.  

 

Σν ISMS κπνξεί λα κε ρξεζηκνπνηεί 

πάληα έλα επίζεκν πιαίζην, φπσο απηφ 

ζπληζηάηαη απφ ην ISO/IEC 27001:2005, 

αιιά παξακέλεη έλα ζχλνιν δηεξγαζηψλ 

πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

 

Ζ πινπνίεζε ελφο ISMS θαζνδεγείηαη 

απφ ην Σκήκα Αζθάιεηαο ηνπ εθάζηνηε 

νξγαληζκνχ. 

 

Ζ αξρηθή ηδέα ηεο ρξήζεο ελφο ISMS 

ελδέρεηαη λα πξνέξρεηαη απφ ην Σκήκα 

Αζθάιεηαο ελφο νξγαληζκνχ.  
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Ζ αλάπηπμε φκσο, ε πινπνίεζή ηνπ θαη ε 

ζπκκφξθσζε κε έλα ISMS πξέπεη λα 

θαζνδεγείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηε 

Γηνίθεζε, εηδάιισο ζα απνηχρεη. 

 

Δάλ ε Γηνίθεζε δελ πηζηεχεη ζην ISMS 

θαλέλαο ζηνλ νξγαληζκφ δελ ζα πηζηέςεη. 

 

 

Ζ ζπκκφξθσζε κε έλα ISMS είλαη 

δχζθνιε θαη αθξηβή. 

 

 

Αξρηθά απηφ κπνξεί λα ηζρχεη, αιιά κφλν 

έσο φηνπ ν νξγαληζκφο πηνζεηήζεη κηα 

θνπιηνχξα πξνζηαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο.  

 

Όηαλ απηή ε θνπιηνχξα ζα έρεη γίλεη 

βίσκα, ε ζπκκφξθσζε θαη ε ιεηηνπξγία 

ζχκθσλα κε έλα ISMS ζα είλαη απιά 

άιιε κηα δηεξγαζία πνπ νη ρξήζηεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ ζα  

 

πξέπεη λα  αθνινπζνχλ.  

 

Ζ απνθπγή έζησ θαη ελφο ζνβαξνχ 

θηλδχλνπ ην ρξφλν ζίγνπξα θαιχπηεη ην 

θφζηνο ζπκκφξθσζεο κε ην ISO 27001. 

 

 

Ζ πιεξνθνξία κπνξεί λα είλαη πιήξσο 

πξνζηαηεπκέλε ρξεζηκνπνηψληαο κφλν 

ηελ ηερλνινγία. 

 

 

Ζ πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηψλ ζπρλά 

απαηηεί ηελ εθαξκνγή ηερλνινγίαο, αιιά 

πάληα απαηηεί ηε ρξήζε ησλ αλζξψπσλ 

θαη ησλ δηεξγαζηψλ.  

 

Με άιια ιφγηα, είλαη έλα ζχζηεκα πνπ 

εθηεινχλ νη άλζξσπνη βαζηζκέλνη ζε 

θαζηεξσκέλεο δηεξγαζίεο.  

Δάλ ε πξνζηαζία παξέρεηαη κε ηε ρξήζε 

παξνδηθψλ κεραληζκψλ θαηά πεξίπησζε, 

ηφηε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

πξνζηαζίαο δελ ζα κπνξεί λα ειεγρζεί. 

 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα φκσο ηεο 

πξνζηαζίαο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα 

λα απνδεηρζεί ε ζπκκφξθσζε κε ηνπο 

εζληθνχο θαη ηνπηθνχο θαλνληζκνχο, 

αλεμαξηήησο ησλ θαιψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

 

Έλα ISMS θαη έλαο εζληθφο ή ηνπηθφο 

θαλνληζκφο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν “EU 

Data Protection Directive” γηα ηελ 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη έλα βαζηθφ ζχλνιν 

εηδηθψλ απαηηήζεσλ αζθαιείαο ζπρλά 

ζπληζηάηαη απφ ην ISMS, νη απαηηήζεηο  
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πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, δελ 

κπνξνχλ λα ζπκβαδίζνπλ θαη ζπλεπψο 

πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ρσξηζηά. 

 

απηέο δελ εκπνδίδνπλ ηελ πξνζζήθε 

ηπρφλ πξφζζεησλ ή πην πεξηνξηζηηθψλ 

απαηηήζεσλ αζθαιείαο. 

 

 

2.3.6. Εμπειρική αναςκόπηςη 

Πξφζθαηα ν Boehmer (2008) παξαηήξεζε φηη ην ISO27001: 2005, σο έλα 

πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ-ISMS, εδξαηψλεηαη 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν σο ην πξφηππν αζθάιεηαο ζηνπο νξγαληζκνχο. Ο Humphreys 

(2008)ζπκπιεξψλεη φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην πξφηππν απηφ ζρεδηάζηεθε λα είλαη 

αξθεηά επέιηθην ψζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ φια ηα είδε νξγαληζκψλ εκπνξηθνχο, 

θπβεξλεηηθνχο, κηθξνχο, κεζαίνπο, κεγάινπο θαη κέζα ζε έλα επξχ θάζκα 

επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. πγθεθξηκέλα, ην πξφηππν ISO 27001 έρεη θαζηεξσζεί σο ε 

«θνηλή γιψζζα» ζηε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ. Μφλν ην 2008 

θαηαγξάθεθαλ πεξηζζφηεξνη απφ 4.600 πηζηνπνηεκέλνη νξγαληζκνί ζε φιν ηνλ θφζκν 

(www.iso27001cerificates.com).  

Παξφηη ην ISO 27001 ζεσξείηαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πξφηππα, ιφγσ ηνπ φηη 

είλαη ζρεηηθά θαηλνχξην, δελ ππάξρεη ζηε βηβιηνγξαθία πιεζψξα ζπγγξακκάησλ ζε 

επίπεδν εκπεηξηθήο έξεπλαο. Ωζηφζν, ππάξρνπλ νξηζκέλνη ζπγγξαθείο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηήζεη αμηφινγε έξεπλα ζε εθαξκνζκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ-ISMS πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί θαηά ISO 27001 θαη έρνπλ 

θαηαγξάςεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο.  

Μηα ηέηνηα κειέηε πεξίπησζεο θαηέγξαςε ν Kenning (2001). Ο ζπγγξαθέαο 

παξνπζηάδεη ηελ πεξίπησζε πηζηνπνίεζεο ελφο απφ ηνπο πξψηνπο νξγαληζκνχο πνπ 

πηζηνπνηήζεθαλ κε ην πξφηππν ISO 17799, ην νπνίν ππήξμε πξνπάηνξαο ηνπ 

πξνηχπνπ ISO 27001. Ο νξγαληζκφο απηφο ήηαλ ν «SETT-Οκάδα Αμηνιφγεζεο ηεο 

Αζθάιεηαο & Γνθηκψλ (Security Evaluation &Test Team)», ν νπνίνο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ κηα κνλάδα ελφο κεγαιχηεξνπ νξγαληζκνχ θαη  απνηεινχληαλ 

απφ πέληε άηνκα. 

Ο ζπγγξαθέαο αλαθέξεη φηη ε κεγαιχηεξε πξφθιεζε πνπ αληηκεηψπηζε ν νξγαληζκφο 

ήηαλ φηη σο κέξνο ελφο κεγαιχηεξνπ νξγαληζκνχ είρε πεξηνξηζκέλν έιεγρν ζε 

κεγάιεο πεξηνρέο φπσο ε πνιηηηθή θαη νη δηεξγαζίεο πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ αζθάιεηα 

θαη είραλ ηεζεί ζε επίπεδν εηαηξείαο. Γηα παξάδεηγκα, ην πξφηππν ISO 17799 έρεη 

πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε ηελ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ, αιιά ηέηνηα ζέκαηα ηα 

ρεηξηδφηαλ ην Σκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο εηαηξείαο.  

 

Απηφ είλαη έλα απφ ηα ιάζε πνπ εληφπηζε ν Humphreys (2008) ζε εθαξκνζκέλα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ θαη αλαθέξζεθε παξαπάλσ. 

πγθεθξηκέλα, επεηδή ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ηε ρεηξίδεηαη ην Σκήκα 

http://www.iso27001cerificates.com/
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Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη φρη νη εκπιεθφκελεο Γηεπζχλζεηο ζην «χζηεκα 

Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ», δελ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ 

ζρεηηθά κε ηελ πξφζιεςε. Γηα παξάδεηγκα, δε γίλεηαη έξεπλα γηα ην πνηληθφ ηνπ 

κεηξψν. Απηφ κπνξεί λα επηηξέςεη ζε θάπνηνλ εγθιεκαηία λα έρεη πξφζβαζε ζε 

θξίζηκεο πιεξνθνξίεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

Σειηθά, απηφ πνπ επέιεμε λα θάλεη ν νξγαληζκφο ήηαλ λα αλαγλσξίζεη φιεο ηηο 

δηαζπλδέζεηο κεηαμχ εθείλνπ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ππφινηπεο εηαηξείαο) θαη εθάξκνζε ηνπο 

θαηάιιεινπο ειέγρνπο.  

Δπίζεο, ν νξγαληζκφο, βαζηδφκελνο ζηελ εκπεηξία ηνπ, αλέθεξε φηη ε βαζηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπ πξνηχπνπ ISO 17799 θαη ηνπ ISO 9001 είλαη φηη ην ISO 17799 έρεη 

απαηηήζεηο αζθάιεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ έιεγρνη νη νπνίνη κπνξνχλ είηε 

λα πηνζεηεζνχλ απφ ηνλ νξγαληζκφ είηε λα δηθαηνινγεζεί ν απνθιεηζκφο ηνπο. Σν 

ζπκπέξαζκα ηνπ ζπγγξαθέα ήηαλ φηη ην πξφηππν κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα 

πξφηππν δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο κε κηα πξνζέγγηζε αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ. 

Αιιά θαη ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζέιεη λα ζπλεηζθέξεη ζε απηφ αθξηβψο ην 

επίπεδν εκπεηξηθήο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα, ζηφρνο είλαη λα παξνπζηαζηνχλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θξίζηκσλ αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ εθαξκφδεη ε 

Τ.Π.Α (Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο) πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ 

ISO/IEC 27001:2005 «πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ-

Απαηηήζεηο».  

 

Ζ πνηφηεηα ησλ αεξνλαπηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο βάζεηο 

δεδνκέλσλ ηεο Τ.Π.Α (Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο) είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηελ αζθαιή πινήγεζε αεξνζθαθψλ.  

 

Δηδηθφηεξα, νη απαηηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζην «Δγρεηξίδην AIP (Aeronautical Information Publication)», 

θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα 15 ηεο Γηεζλνχο πκβάζεσο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ 

Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο-ICAO (International Civil Aviation Organization).  

 

Μία έξεπλα φκσο πνπ δηεμήρζε ην 2003 απφ ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ γηα ηελ  

Αζθάιεηα ηεο Αεξνλαπηηιίαο-EUROCONTROL ζε εζληθά «Δγρεηξίδηα AIP» 

απνθάιπςε φηη ην επίπεδν αζθάιεηαο ησλ αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ είλαη 

ρακειφηεξν απφ ην απαηηνχκελν ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ 

Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο-ICAO. 
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Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 25.357 αξρεία, ην θαζέλα κε 49 ζηνηρεία δεδνκέλσλ 

απφ εζληθά Δγρεηξίδηα AIP. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη πεξίπνπ ην 

11,5% ησλ αξρεηνζεηεκέλσλ «Δγρεηξίδησλ AIP» πεξηιάκβαλαλ ηνπιάρηζηνλ κηα 

αλαγλσξηζκέλε αζπλέπεηα. 

 

Μεξηθέο απφ απηέο ηηο αζπλέπεηεο αλαθέξνληαη παξαθάησ : 

 

 Γηαθνξεηηθή κνξθνπνίεζε κεηαμχ ελνηήησλ ηνπ ίδηνπ εγγξάθνπ 

 

 Με νξζέο ηηκέο 

 

 Διιηπή δεδνκέλα γηα νξηζκέλνπο αεξνδηαδξφκνπο 

 

 Αζπλεπήο, ειιηπήο θαη αληηθαηηθή ρξήζε αθξσλπκίσλ γηα ηα 

ξαδηνβνεζήκαηα (π.ρ. VOR, TDVOR) θαζψο θαη γηα ηα Αεξνδξφκηα 

 

 Αζπλεπήο κνξθή ησλ ζεξκνθξαζηψλ ή θαζφινπ αλαθνξά ζε ζεξκνθξαζίεο 

αλά αεξνδξφκην 

 

 Αληηθαηηθή θαη ειιηπήο δεκνζίεπζε ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ξαδηνβνεζεκάησλ (π.ρ. ηζρχο αθηηλνβνιίαο, ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο, 

καγλεηηθέο δηαθπκάλζεηο)  

 

 Γελ ρξεζηκνπνηνχζαλ φιεο νη ρψξεο θνηλφ ζχζηεκα κέηξεζεο γηα 

πξνζδηνξηζκφ πςφκεηξνπ θαη απφζηαζεο (θπξίσο, κέηξα, πφδηα, ρηιηφκεηξα, 

λαπηηθά κίιηα). 

 

Σν πξφβιεκα είλαη φηη ν ρεηξνθίλεηνο έιεγρνο ηνπ εγρεηξηδίνπ απφ ηνλ πηιφην είλαη 

αλέθηθηνο. Ζ νζφλε ησλ νξγάλσλ πξέπεη λα ζπγθξίλεηαη θάζε θνξά απφ ηνλ πηιφην 

κε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ Δγρεηξηδίνπ. Ο φγθνο φκσο ησλ δεδνκέλσλ είλαη κεγάινο θαη 

ν θχθινο ηζρχνο νξηζκέλσλ επηρεηξεζηαθά ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ εμαηξεηηθά 

κηθξφο.  

 

Με ζηφρν ηελ αλαθνχθηζε ηνπ ρεηξηζηή απφ απηφ ην βάξνο, ε πνηφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηεξγαζίαο έθδνζεο θαη 

ελεκέξσζεο ηνπ Δγρεηξηδίνπ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ -ΑΗΡ.  

 

Πξνθεηκέλνπ λα ζπλεηζθέξεη ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζε επίπεδν εκπεηξηθήο 

έξεπλαο ην «χζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ-ISMS», ηεο Τ.Π.Α 

εμεηάζηεθε ζε επφκελν θεθάιαην σο πξνο ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε, ηνλ έιεγρν 

θαη ηε ζπλερή βειηίσζή ηνπ, ψζηε λα  πξνθχςεη ν βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν πιεξνί ηηο  

απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ.  
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΕΡΕΤΝΑ 

3.1.     Ειςαγωγή 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ λα ζπλεηζθέξεη ζε 

επίπεδν εκπεηξηθήο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ην πξφηππν ISO/IEC 27001:2005 

«πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ-Απαηηήζεηο».  

 

Γηα ην ζθνπφ απηφ επηιέρζεθε έλα ππαξθηφ, ελ ιεηηνπξγία ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ, ην «χζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Αεξνλαπηηθψλ 

Πιεξνθνξηψλ» ηεο Τ.Π.Α (Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο).  

 

πγθεθξηκέλα, κειεηήζεθε ν βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

θξίζηκσλ αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ εθαξκφδεη ε Τ.Π.Α πιεξνί ηηο απαηηήζεηο  

ηνπ πξνηχπνπ ISO/IEC 27001:2005. 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηεί ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηνλ νξγαληζκφ, νχηνο 

ψζηε λα ζπγθεληξσζνχλ φιεο εθείλεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε κειέηε ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ εθαξκφδεη ε 

Τ.Π.Α.  

 

Παξάιιεια, ζα γίλεη αλαθνξά θαη ζηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πξνθεηκέλνπ 

λα επηηεπρζεί ν πξναλαθεξφκελνο βαζηθφο ζηφρνο. 

 

3.2. Μεθοδολογία-Έρευνα  

ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε 

ζηελ κεζνδνινγία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε.  

 

Σα πξψηα βήκαηα εζηηάδνπλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο θαη ηεο ζεκαληηθφηεηαο 

ησλ αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ, πνπ εκπεξηέρνληαη ζε έλα «Δγρεηξίδην AIP», θαζψο 

θαη ηεο βαζηθήο δηεξγαζίαο έθδνζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγρεηξηδίνπ. 

 

Σα επφκελα βήκαηα, αθνξνχλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ πξνηχπνπ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

ζε βάζνο θαη αθνινχζσο ηε ζχγθξηζε ηεο πθηζηάκελεο δηεξγαζίαο κε απηέο ηηο 

απαηηήζεηο κε απψηεξν ζθνπφ λα εληνπηζηνχλ πηζαλέο απνθιίζεηο. 
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          ΑΠΟΣΤΠΧΗ  

  ΠΡΟΣΤΠΟΤ  

                 ISO/IEC 27001 
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ΑΠΑiΣ.ΠΡΟΣΤΠΟΤ &  

ΒΑΙΚΗ ΓΙΔΡΓΑΙΑ 

                 ΔΚΓΟΗ ΔΓΥ.AIP 
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38  

 

 Εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 27001 ςτη διαχείριςη κρίςιμων πληροφοριών τησ ΤΠΑ 

Δηδηθφηεξα, έγηλε αξρηθά πξνζπάζεηα λα θαηαλνεζεί ε έλλνηα ηεο «Τπεξεζίαο 

Παξνρήο Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIS (Aeronautical Information Service)», 

θαζψο θαη ν ιφγνο πνπ ην «Δγρεηξίδην Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ-AIP», ην νπνίν 

εθδίδεη θαη ελεκεξψλεη ε Τ.Π.Α,  είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, ελψ ελ ζπλερεία 

κειεηήζεθε ε βαζηθή δηεξγαζία, «Έθδνζε & Δλεκέξσζε ηνπ Δγρεηξηδίνπ 

Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP (Aeronautical Information Publication)».  

 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηηφπηεο έξεπλεο ζηελ Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, πνπ 

πεξηιάκβαλαλ εχξεζε ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ, ζπλεληεχμεηο κε 

ζηειέρε ησλ εκπιεθφκελσλ δηεπζχλζεσλ, κειέηε ηεο Γηεζλνχο πκβάζεσο ηνπ 

Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο ICAO (International Civil Aviation 

Organization) θαη ηνπ Παξαξηήκαηφο ηεο 15 (Annex 15). 

 

πγθεληξψλνληαο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία απνηππψζεθε δηαγξακκαηηθά ε βαζηθή 

δηεξγαζία «Έθδνζε & Δλεκέξσζε ηνπ Δγρεηξηδίνπ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP 

(Aeronautical Information Publication)» θαη αλαιχζεθε σο πξνο ηηο παξακέηξνπο ηεο, 

φπσο αλζξψπηλνη πφξνη, ππνδνκέο /εμνπιηζκφο θαη ππνδηεξγαζίεο. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζεί ε βαζηθή δηεξγαζία ζηηο ηξείο ππνδηεξγαζίεο ηεο, 

«πιινγή θαη θαηαγξαθή αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ», «Δπεμεξγαζία 

αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ», «Έθδνζε & δηαλνκή Δγρεηξηδίνπ ΑΗΡ» θαη λα 

απνηππσζνχλ απηέο αλαδεηήζεθε έλαο φγθνο πιεξνθνξηψλ.  

 

Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζπιιέρζεθαλ απφ εγρεηξίδηα, νδεγίεο, έληππα, εηαηξηθέο 

παξνπζηάζεηο, αξρεία θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο  

eAIP.wiz@rd.  

 

Δηδηθά, ε επηηφπηα παξνπζίαζε ηεο πξναλαθεξφκελεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο  

ζπληέιεζε ζεκαληηθά ζηελ απνηχπσζε ηεο δεχηεξεο ζπγθεθξηκέλα ππνδηεξγαζίαο, 

αθνχ έδσζε ηε δπλαηφηεηα πξνζνκνίσζεο ηεο ππνδηεξγαζίαο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη 

ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζεζεί κηα πξαγκαηηθή επεμεξγαζία αεξνλαπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζηελ πξάμε. 

 

Δπίζεο, αμηφινγα ζηνηρεία πξνέθπςαλ θαη απφ ηε κειέηε ελφο πξφζθαηνπ 

«Δγρεηξηδίνπ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ ΑΗΡ». Όπσο, ηί είδνπο αεξνλαπηηθέο 

πιεξνθνξίεο εκπεξηέρεη, απφ πνηέο ελφηεηεο απνηειείηαη, πψο ελεκεξψλεηαη. 

 

Με ηελ αμηνπνίεζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ ε θάζε ππνδηεξγαζία απνηππψζεθε 

δηαγξακκαηηθά κε κνξθή δηαγξάκκαηνο ξνήο θαη αλαιχζεθε σο πξνο ην ζθνπφ, ην 

πεδίν εθαξκνγήο, ηνπο εκπιεθφκελνπο, ηε δηαδηθαζία ηεο, ηα έληππα θαη ηηο φπνηεο 

εμεηδηθεπκέλεο νδεγίεο ηεο. 

 

mailto:eAIP.wiz@rd
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Γεχηεξν βήκα ήηαλ ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ 

ISO/IEC 27001:2005 «πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ-

Απαηηήζεηο». Σν πξφηππν απνηειείηαη απφ νθηψ ελφηεηεο θαη δχν παξαξηήκαηα. ηηο 

ηξείο πξψηεο ελφηεηεο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ νξνινγία, ελψ απφ ηελ ηέηαξηε ελφηεηα 

μεθηλνχλ νη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ.  

 

Σν πξφηππν αλαδεηήζεθε νιφθιεξν ζηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο 

(ΔΛΟΣ), ζηελ εξγαζία φκσο παξνπζηάζηεθε κφλν ε ηέηαξηε ελφηεηα, δειαδή κφλν 

νη απαηηήζεηο.  

 

Οη νπνίεο είλαη νη αθφινπζεο, «4.χζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ 

ISMS-Γεληθέο Απαηηήζεηο», «5.Δπζχλε Γηνίθεζεο», «6.Δζσηεξηθέο Δπηζεσξήζεηο 

ISMS», «7.Αλαζθφπεζε Γηνίθεζεο ISMS», «8.Βειηίσζε ISMS» θαζψο θαη ην πξψην 

παξάξηεκα, «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α.ηφρνη ειέγρσλ & έιεγρνη». 

 

ηε ζπλέρεηα, έρνληαο απνηππψζεη ηε βαζηθή δηεξγαζία θαη έρνληαο παξνπζηάζεη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ εκβαζχλακε πεξηζζφηεξν πξαγκαηνπνηψληαο κηα ζχγθξηζε 

αλάκεζα ζηελ πθηζηάκελε δηεξγαζία έθδνζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ Δγρεηξηδίνπ ΑΗΡ, 

ζε ζρέζε κε απηέο ηηο απαηηήζεηο. 

 

Δηδηθφηεξα, ειέγρζεθε, κέζσ επηηφπησλ ειέγρσλ εγγξάθσλ, εληχπσλ, αξρείσλ, 

εγρεηξηδίσλ, ζπλεληεχμεσλ κε ζηειέρε, θάζε κηα απαίηεζε μερσξηζηά αλ πινπνηείηαη 

θαη ζε πνηφ βαζκφ.  

 

Παξάιιεια, ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ηεο απαίηεζεο ηνπ πξνηχπνπ αθνινπζείηαη απφ 

επεμεγεκαηηθή αλάιπζε κε ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία, ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ 

έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηνλ νξγαληζκφ. 

 

Απψηεξνο ζθνπφο απηήο ηεο ζχγθξηζεο ήηαλ λα πξνθχςεη εάλ ην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θξίζηκσλ αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ εθαξκφδεη ε 

Τ.Π.Α είλαη πηζηνπνηήζηκν θαηά ην πξφηππν ISO/IEC 27001:2005. 

  

Δλψ, φπνπ εληνπίζηεθε απφθιηζε κεηαμχ ηεο απαίηεζεο ηνπ πξνηχπνπ θαη ηεο 

βαζηθήο δηεξγαζίαο, φπσο δηεμάγεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ, πξνηάζεθαλ ηξφπνη νη 

νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηε ζχγθιηζε ηεο δηεξγαζίαο ζηηο απαηηήζεηο 

ηνπ πξνηχπνπ. 

 

Σέινο, δελ παξαιήθζεθε λα γίλεη αλαθνξά θαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ηνπ πξνηχπνπ 

«ηφρνη ειέγρσλ & έιεγρνη». πγρξφλσο, αλαδεηήζεθε ε «Γήισζε 

Δθαξκνζηκφηεηαο» ηνπ νξγαληζκνχ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο ζηφρνπο ειέγρσλ, 

ηνπο ειέγρνπο, θαη ηελ αηηηνιφγεζε ηεο επηινγήο ηνπο.  ηε ζπλέρεηα, ειέγρζεθε  ζε 

πνηφ βαζκφ νη έιεγρνη θαη νη ζηφρνη ειέγρσλ πνπ ν νξγαληζκφο έρεη επηιέμεη 
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ζπκπίπηνπλ κε εθείλνπο πνπ ην πξφηππν απαηηεί ζηνλ Πίλαθα Α ηνπ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Α, πψο απνηππψλνληαη ζρεκαηηθά ζην δηάγξακκα ξνήο ηεο θάζε 

ππνδηεξγαζίαο θαη εάλ είλαη επαξθείο. 

 

Καη κε ην παξάξηεκα απηφ θιείλεη ε κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θξίζηκσλ 

αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ εθαξκφδεη ε Τ.Π.Α κέζα απφ ην πξίζκα ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ ISO/IEC 27001:2005. 
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4. ΒΑΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΙΑ ΕΚΔΟΗ & 
ΔΙΑΝΟΜΗ  
«ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟΤ ΑΕΡΟΝΑΤΣΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ-ΑΙΡ» 
(Aeronautical Information 
Publication) 

4.1. Ειςαγωγή 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζέινληαο λα κειεηήζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ 

ISO/IEC 27001:2005 ζε εκπεηξηθφ επίπεδν επέιεμε έλαλ νξγαληζκφ πνπ δηαρεηξίδεηαη 

θξίζηκεο πιεξνθνξίεο, ηελ Τ.Π.Α (Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο). Ο ιφγνο πνπ 

επηιέρηεθε ν ζπγθεθξηκέλνο νξγαληζκφο είλαη φηη ε πνηφηεηα ησλ αεξνλαπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζην «Δγρεηξίδην Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ-

AIP»,ην νπνίν εθδίδεη θαη ελεκεξψλεη, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αζθαιή 

πινήγεζε αεξνζθαθψλ.  

 

Σν «Δγρεηξίδην Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ-AIP» εθδίδεηαη θαη ελεκεξψλεηαη κέζσ 

ηεο πινπνίεζεο κηαο πξνθαζνξηζκέλεο θαη ηππνπνηεκέλεο αιιεινπρίαο ελεξγεηψλ, ε 

νπνία κεηαηξέπεη ηελ εηζεξρφκελε αεξνλαπηηθή πιεξνθνξία, κφληκεο θχζεο ή 

πξνζσξηλήο αιιαγήο, ζε εμεξρφκελν Δγρεηξίδην. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ζα ηελ 

νξίζνπκε σο ηε βαζηθή δηεξγαζία έθδνζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ Δγρεηξηδίνπ.  

 

ην παξφλ θεθάιαην ζα αλαιπζεί ν φξνο «Αεξνλαπηηθέο Πιεξνθνξίεο», ζα 

απνηππσζεί ε ελ ιφγσ βαζηθή δηεξγαζία, νη απαηηνχκελνη πφξνη γηα ηελ πινπνίεζή 

ηεο θαζψο θαη νη ηξείο ππνδηεξγαζίεο ζηηο νπνίεο αλαιχεηαη, «πιινγή & θαηαγξαθή 

αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ», «Δπεμεξγαζία αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ» θαη ηέινο 

«Έθδνζε & δηαλνκή «Δγρεηξηδίνπ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ-ΑIP». 
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4.2. Αεροναυτικέσ Πληροφορίεσ  

(Aeronautical Information) 

Ο ρεηξηζηήο νπνηνπδήπνηε ηχπνπ αεξνζθάθνπο, είηε απηφ είλαη έλα κηθξφ ηδησηηθφ 

είηε έλα κεγάιν ηδεη, πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ έλα επξχ θάζκα  πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηδφκελν κε ηηο ιεηηνπξγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο ππεξεζίεο αεξνλαπηηιίαο ηηο 

νπνίεο ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη. 

 

Γηα παξάδεηγκα, ν πηιφηνο πξέπεη λα γλσξίδεη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηα ζεκεία εηζφδνπ θαη δηέιεπζεο ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ ηεο θάζε ρψξαο ζηελ νπνία 

πξφθεηηαη λα ηαμηδέςεη. Δπίζεο πξέπεη λα γλσξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αεξνδξνκίσλ, ησλ αεξνδηαδξφκσλ, ησλ ξαδηνβνεζεκάησλ, ησλ ζπζηεκάησλ 

επηθνηλσλίαο, ησλ ζπρλνηήησλ επηθνηλσλίαο, ησλ κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ θαη 

επίζεο λα γλσξίδεη πνηά αεξνδξφκηα αιιά θαη πνηά ξαδηνβνεζήκαηα είλαη δηαζέζηκα 

θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά. Σν ζχλνιν 

απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη γλσζηφ δηεζλψο σο Αεξνλαπηηθέο Πιεξνθνξίεο 

(Aeronautical Information). 

 

Κάζε αιιαγή ζηα ζπζηήκαηα ή ηηο ππεξεζίεο, πνπ ελδέρεηαη λα έρεη αληίθηππν ζηελ 

απξφζθνπηε πηήζε ηνπ αεξνζθάθνπο πξέπεη λα θηάλεη έγθαηξα ζαλ πιεξνθνξία ζηνλ 

πηιφην. Καηά θαλφλα νη πιεξνθνξίεο απηέο ζρεδφλ πάληα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

πξηλ ηελ απνγείσζε θαη ζε νξηζκέλεο κφλν πεξηπηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο. 

 

4.3. Τπηρεςία Παροχήσ Αεροναυτικών 

Πληροφοριών 

AIS (Aeronautical Information Services) 

Κάζε θξάηνο είλαη ππεχζπλν ζχκθσλα κε ηε Γηεζλή χκβαζε ηνπ Γηεζλνχο 

Οξγαληζκνχ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο ICAO (International Civil Aviation Organization) 

θαη ην Παξάξηεκα 15 (Annex 15) λα δηαζθαιίδεη κέζσ κηαο Τπεξεζίαο πνπ δηεζλψο 

είλαη γλσζηή σο «Τπηπεζία Παποσήρ Αεποναςηικών Πληποθοπιών-AIS (Aeronautical 

Information Services)» ηε ζπιινγή θαη ηε δηαλνκή ησλ αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αζθάλεια, κανονικόηηηα θαη αποηελεζμαηικόηηηα ηεο 

δηεζλνχο θαη εζληθήο αεξνλαπηηιίαο εληφο ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ ηεο επηθξάηεηαο κηαο 

ρψξαο θαζψο θαη ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ ππεξάλσ ησλ Γηεζλψλ Τδάησλ γηα ηα νπνία 

ηελ επζχλε παξνρήο ππεξεζηψλ αεξνλαπηηιίαο έρεη ην ελ ιφγσ θξάηνο. 
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ηελ Διιάδα ε Τπεξεζία AIS παξέρεηαη απφ ηελ ΤΠΑ-Τπεξεζία Πνιηηηθήο 

Αεξνπνξίαο, ε νπνία ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαη ην 

νξγαλφγξακκα ηεο νπνίαο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ. 

 

Σν δεχηεξν νξγαλφγξακκα απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ πξψηνπ, εθφζνλ δείρλεη αλαιπηηθά 

ηηο Γηεπζχλζεηο πνπ ππάγνληαη ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ Πεξηνρήο. Απφ απηέο ηηο 

Γηεπζχλζεηο ζηελ παξνχζα εξγαζία καο ελδηαθέξεη ε Γηεχζπλζε Αεξνλαπηηθψλ 

Δθδφζεσλ θαη ηα Σκήκαηα απηήο.  
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ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΙΟ 

Σκήκα 

Γηαδηθα

ζηώλ  

Σκήκα 

Γηαρείξηζεο 

Φάζκαηνο 

πρλνηήησλ 

Σκήκα 

Δπηθνηλσ

ληώλ 

&Ραδηνβν

εζεκάησλ 

ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΑ 

(ΜΟΝΑΓΔ AIS) 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΠΔΡΙΟΥΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΤΠΟΔΙΟΙΚΗΣΗ  
Γ. ΥΡΟΔΙΟΙΚΗΤΗ 

 
Γ. ΥΡΟΔΙΟΙΚΗΤΗ 

 

ΓΕΝΙΚΗ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΑΕΡΟΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 
 

 
Γ. ΥΡΟΔΙΟΙΚΗΤΗ 

 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 
ΤΠΟΔΣΗΡΙΞΗ 

 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΔ 

ΤΠΗΡΔΙΔ : 
 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ  
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ 

ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ 
(Δ1) 

 ΔΙΕΤΘΤΝΗ  
ΠΣΗΣΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΤΠΩΝ 

(Δ2) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 

(Γ9) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ 

(Γ12) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΟΡΓΑΝΧΗ & 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

(Γ10) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΝΟΜΙΚΧΝ 

ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

(Γ13) 

ΓΕΝΙΚΗ 
 ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΑΕΡΟΝΑΤΣΙΛΙΑ 
 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΔΝΑΔΡΙΑ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 

(Γ4) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ 

(Γ5) 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ 

(Δ3) 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΣΕΧΝΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
(Δ7) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ & 

ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ 

(Γ11) 

ΓΙΔΘΤΘΝΗ 

ΑΦΑΛΔΙΑ 

ΑΔΡΟΛΙΜΔΝΧΝ 

(Γ15) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

(Γ14) 

ΧΟΛΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

(.ΠΟ.Α) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ 

(Γ6) 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΣΗΣΙΚΩΝ 

ΜΕΩΝ 

(ΜΠΜ) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΗΛΔΚ/ΜΗΥΑΝΟΛ. 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

(Γ8) 

ΣΜΗΜΑ 

ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

(ΣΠΡΟΠΔ) 

ΚΕΝΣΡΟ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ & 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ(ΚΗΕΕ) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΠΔΑ 

(Πνιηηηθή ρεδίαζε 

Δθηαθηεο Αλάγθεο) 

ΛΟΓΙΣΙΚΟ & 

ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΟ 

ΚΕΝΣΡΟ 

(ΛΕΚ) 

ΣΜΗΜΑ 

ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ 

Δ.Κ. 

 
Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ 

 

ΔΙΓΙΚΔ 

ΤΠΗΡΔΙΔ 

 

ΔΙΓΙΚΔ 

ΤΠΗΡΔΙΔ 

 

 
ΟΓΑΝΟΓΑΜΜΑ  ΥΡΑ 

ΤΠΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 

ΤΠΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 
 
 

Σκήκα 

Αεξνδξνκίσλ

&Διηθνδξνκί

σλ 
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ΓΡ. ΤΠΟΓΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΡ. ΓΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΠΟΓΙΟΙΚΗΣΗ ΤΠΟΓΙΟΙΚΗΣΗ ΤΠΟΓΙΟΙΚΗΣΗ

Σ. ΤΜΒΑΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ

ΠΣΗΔΩΝ ΜΔ ΟΡΓΑΝΑ IFR

Σ. ΔΛΔΓΥΟΤ RADAR

ΓΙΑΓΡΟΜΗ

Σ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΣΗΗ

Σ. ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ &

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΔΠΑΘ

Σ. ΓΙΔΡΔΤΝΗΔΩΝ

& ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Σ. ΓΙΔΤΘΔΣΗΗ ΡΟΗ

ΔΝΑΔΡΙΑ ΚΤΚΛ/ΡΙΑ

Κ Δ Π Α Θ

Σ. ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΩΝ ΑΔΡΟΝΑΤ -

ΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Σ. ΑΔΡΟΝΑΤΣΙΚΩΝ

ΑΓΓΔΛΙΩΝ

Σ. ΑΔΡΟΝΑΤΣΙΚΩΝ

ΥΑΡΣΩΝ

Σ. ΓΔΛΣΙΩΝ

ΓΙΑΓΡΟΜΗ

Γ. ΑΔΡΟΝΑΤΣΙΚΩΝ

ΔΚΓΟΔΩΝ

Σ. ΜΔΛΔΣΩΝ

& ΑΝΑΛΤΗ

Σ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ

Σ. ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ

ΗΛΔΚΣΡΟΝ. ΤΛΙΚΟΤ

Γ. ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ

ΔΝΑΔΡΙΑ ΚΤΚΛ/ΡΙΑ

Σ. ΣΑΘΔΡΩΝ ΑΔΡΟ -

ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ

Σ. ΚΙΝΗΣΩΝ ΑΔΡ/ΚΩΝ

ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σ. ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ

ΣΗΛΔΓΡΑΦΗΜΑΣΩΝ

Σ. ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ &

ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Γ. ΑΔΡΟΝΑΤΣΙΚΩΝ

ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σ. ΣΗΛΔΠ/ΚΩΝ & ΔΙΓ.

ΜΔΩΝ & ΔΓΡΩΝ

ΥΔΙΡΙΜΟΤ Δ.Κ.

Σ. ΣΗΛΔΣΤΠΙΚΟΤ

ΚΔΝΣΡΟΤ

Σ. ΡΑΓ/ΣΩΝ ΣΗΛ/ΚΩΝ

ΣΑΘΜΩΝ & ΔΠΟΠΣΔΙΑ

ΣΟΤ ΟΛΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

Σ. RADAR

Σ. ΜΔΩΝ ΑΤΣΟΜ/ΜΟΤ

ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΔΚ

Σ. ΜΔΛΔΣΩΝ ΑΤΣ/ΜΟΤ

& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ

Η/Τ

Γ. ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ Σ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

& ΜΔΡΙΜΝΑ

ΥΠΗΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ

Σ.ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΧΝ 

ΑΔΡΟΝΑΤΣΙΚΧΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ 

Σ.ΑΔΡΟΝΑΤΣΙΚΧΝ 

ΑΓΓΔΛΙΧΝ 

Σ.ΑΔΡΟΝΑΤΣΙΚΧΝ 

ΥΑΡΣΧΝ 

Σ.ΓΔΛΣΙΧΝ 

ΓΙΑΓΡΟΜΗ 

Γ.ΑΔΡΟΝΑΤΣΙΚΧΝ 

ΔΚΓΟΔΧΝ 
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ην νξγαλφγξακκα εκθαλίδνληαη κε έληνλν θίηξηλν ρξψκα νη Γηεπζχλζεηο αιιά θαη ηα 

Σκήκαηα ηεο ΤΠΑ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ παξνρή ηεο ελ ιφγσ Τπεξεζίαο Παξνρήο 

Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ-AIS. Πην ζπγθεθξηκέλα ππεχζπλεο νξίδνληαη νη  παξαθάησ 

Γηεπζχλζεηο : 

 

1. Γηεπζχλζεηο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ππεχζπλεο κεηαμχ άιισλ θαη γηα ηε 

ζπιινγή Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIS θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα αξκφδηα 

Σκήκαηά ηνπο :  

 

 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΜΟΓΙΟ ΣΜΗΜΑ 

Γ/λζε Αεξνιηκέλσλ (Γ3) Σκήκα Αεξνδξνκίσλ & Διηθνδξνκίσλ 

Γ/λζε Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο (Γ4) Σκήκα Γηαδηθαζηψλ 

Γ/λζε Σειεπηθνηλσληώλ (Γ5) Σκήκα Γηαρείξηζεο Φάζκαηνο πρλνηήησλ 

Γ/λζε Ηι.πζηεκάησλ Αεξνλαπηηιίαο 

(Γ6) 

Σκήκα Δπηθνηλσληψλ & Ραδηνβνεζεκάησλ 

 

 

Ζ Γηεχζπλζε Αεξνιηκέλσλ (Γ3) ρξεζηκνπνηεί εηδηθέο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο 

ιακβάλεη απφ : 

 

 Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ (Γ7) 

 Γηεχζπλζε Ζ/Μ Δγθαηαζηάζεσλ (Γ8) 

 ΔΜΤ (Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία) 

 

2. Γηεχζπλζε Αεξνλαπηηθψλ Δθδφζεσλ (Δ1) πνπ ππάγεηαη ζηελ Τπεξεζία Διέγρνπ 

Πεξηνρήο (ΤΔΠ), ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο αλήθεη ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο 

ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. Ζ Γηεχζπλζε Αεξνλαπηηθψλ Δθδφζεσλ AIP 

πεξηιακβάλεη ηα εμήο Σκήκαηα:  

 

 Σκήκα Δγρεηξηδίσλ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ-AIP (Δ1/Α)   

 Σκήκα Αεξνλαπηηθψλ Αγγειηψλ-NOTAM (Δ1/Β) 

 Σκήκα Αεξνλαπηηθψλ Υαξηψλ-CHARTS (Δ1/Γ) 

 Σκήκα Γειηίσλ Γηαδξνκήο πξν-πηήζεσο-PIB (Δ1/Γ) 

 

3. Μνλάδεο AIS εγθαηεζηεκέλεο ζε θάζε αεξνδξφκην 

 

4. Σν Σππνγξαθείν, ην νπνίν ππάγεηαη ζηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ (Γ9) 

 

5. Σν Λνγηζηηθφ & Δθνδηαζηηθφ Κέληξν (ΛΔΚ) πνπ αλήθεη ζηηο Γηνηθεηηθέο 

Τπεξεζίεο 
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4.4. Ολοκληρωμένο Πακέτο Αεροναυτικών 

Πληροφοριών - IAIP (Integrated Aeronautical 

Information Package) 

 

Ζ Γηεχζπλζε Αεξνλαπηηθψλ Δθδφζεσλ κε βάζε ηελ παξαπάλσ νξγαλσηηθή δνκή παξέρεη 

ην ζχλνιν απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ κε ηε κνξθή ελφο νινθιεξσκέλνπ παθέηνπ 

αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ-IAIP (Integrated Aeronautical Information Package) ην 

νπνίν εθδίδεηαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή θαη αληαιιάζζεηαη κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ. Σν Πακέηο απηφ πεξηιακβάλεη ηα εμήο : 
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 ρήκα 4.3  | Πεγή : Γηεζλήο χκβαζε Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο 

ICAO  (International Civil Aviation Organization), Παξάξηεκα 15 (Annex 15) 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα κειεηεζεί ην θαηά πφζν ε δηαδηθαζία έθδνζεο ηνπ AIP θαη ε 

ελεκέξσζε απηνχ κε Γηνξζψζεηο (Amendments) θαη πκπιεξψζεηο (Supplements) 

πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ISO/IEC 27001.  

 

 

Δγρεηξίδην 

Αεξνλαπηηθώλ 

Πιεξνθνξηώλ 

AIP 
Πιεξνθνξία κφληκεο 

θχζεο & καθξάο 

δηάξθεηαο ζρεηηθά κε 

ππεξεζίεο 

AIP Γηνξζώζεηο 

(Amendments) 
Μφληκεο αιιαγέο ή 

πξνζζήθεο ζην AIP 

 

Αεξνλαπηηθέο 

Αγγειίεο 

NOTAM 
Δηδνπνηήζεηο 

πξνζσξηλήο 

θχζεσο & 

κηθξήο 

δηάξθεηαο 

Γειηία 

Αεξνλαπηηθώλ 

Πιεξνθνξηώλ  

AIC 
Μαθξνπξφζεζκε 

πξφβιεςε 

ζεκαληηθψλ 

αιιαγψλ & 

πιεξνθνξίεο 

επεμεγεκαηηθνχ 

ραξαθηήξα  

AIP 

πκπιεξώζεηο 

(Supplements) 
Πξνζσξηλέο αιιαγέο 

ζην AIP καθξάο 

δηάξθεηαο 

Δθηεηακέλν θείκελν 

ή γξαθηθά 

Γειηία 

Γηαδξνκήο πξν 

πηήζεσο 

PIB 
Γηαζέζηκα ζηε 

κνλάδα AIS 

θάζε 

αεξνδξνκίνπ. 

Πεξηέρνπλ 

αλαθεθαιαίσζε 

πξφζθαησλNOT

AM& 

επείγνπζεο 

πιεξνθνξίεο 

 
AIPπκπιεξ

ώκαηα 

(Supplements

) 
Πξνζσξηλέο 

αιιαγέο ζην 

AIP καθξάο 

δηάξθεηαο 

Δθηεηακέλν 

θείκελν ή 

γξαθηθά 

εγθύθιηνη 

Αεξνλαπηηθώλ 

Πιεξνθνξηώλ  

AIC 
Μαθξνπξφζεζκ

ε πξφβιεςε 

ζεκαληηθψλ 

αιιαγψλ & 

πιεξνθνξίεο 

CHECKLIST 

& 

SUMMARIES 

Μεληαία ιίζηα 

& ζχλνςε ησλ 

ηειεπηαίσλ 

έγθπξσλ 

NOTAM 



 

49  

 

Εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 27001 ςτη διαχείριςη κρίςιμων πληροφοριών τησ ΤΠΑ 

 
 

4.5. Εγχειρίδιο  Αεροναυτικών Πληροφοριών - AIP 

(Aeronautical Information Publication) 

Σν Δγρεηξίδην Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP είλαη ην βαζηθφ έγγξαθν αεξνλαπηηιίαο, 

ν πξννξηζκφο ηνπ νπνίνπ είλαη θπξίσο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ 

αληαιιαγή κφληκσλ αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη καθξάο δηάξθεηαο πξνζσξηλψλ 

αιιαγψλ πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ αεξνλαπηηιία.   

 

Σν ειιεληθφ AIP δεκνζηεχεηαη ζε δχν μερσξηζηνχο ηφκνπο ζε κηα ραιαξή κνξθή 

βηβιηνδεζίαο (ληνζηέ) ψζηε λα ελεκεξψλεηαη εχθνια, κε θείκελν ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

 

 

Α) ΣΟΜΟ I 

 

 GEN (General)- Γεληθά 

 AGA (Aerodromes and obstruction charts)-Αεξνδξφκηα & ράξηεο εκπνδίσλ 

 COM (Communication)-Δπηθνηλσλία 

 MET (Meteorology)-Μεηεσξνινγία 

 RAC (Air Traffic Rules & Services)-Καλφλεο Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο & 

Τπεξεζίεο 

 FAL (Facilitation)-Δγθαηαζηάζεηο 

 SAR (Search & Rescue)-Έξεπλα & Γηάζσζε 

 

 

Β) ΣΟΜΟ II-ΥΑΡΣΔ 

 

 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε Υάξηεο & Γηαγξάκκαηα 

 Υάξηεο κε Πξφηππεο Γηαδηθαζίεο Αλαρσξήζεηο κε φξγαλα (Standard

 Departure Chart-Instrument -SID) 

 Υάξηεο κε Πξφηππεο Γηαδηθαζίεο Άθημεο κε φξγαλα (Standard Arrival

 Chart-Instrument (STAR) 

 Υάξηεο πξνζέγγηζεο κε φξγαλα (Instrument Approach Chart-ICAO) 

 Υάξηεο ηεξκαηηθήο πεξηνρήο κε εμ φςεσο δηαδξφκνπο (Terminal Area

 Charts with VFR Routes) 

 

Όιεο νη εθδφζεηο ηνπ AIP κπνξνχλ λα  απνθηεζνχλ απφ ηνπο ζπλδξνκεηέο απφ ηε 

Γηεχζπλζε Αεξνλαπηηθψλ Δθδφζεσλ (Δ1). Οη ζπλδξνκεηέο είλαη ηδηψηεο πηιφηνη, 

αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, πνιεκηθή αεξνπνξία, Τπεξεζία έξεπλαο θαη δηάζσζεο θαη νη 

πάξνρνη αεξνλαπηηιίαο ησλ θξαηψλ (ANSPs-Air Navigation Services Providers). 
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4.6. Βαςική Διεργαςία  (Process) 

4.6.1. Γενικά 
 

Ωο Γηεξγαζία νξίδεηαη ην ζχλνιν αιιειέλδεησλ δξαζηεξηνηήησλ, κε αιιειεπηδξάζεηο πνπ 

κεηαζρεκαηίδνπλ εηζεξρφκελα ζε απνηειέζκαηα(Λαγνδήκνο,2007). 

 

4.6.2. Βαςική Διεργαςία Έκδοςησ & Ενημέρωςησ 

Εγχειριδίου Αεροναυτικών Πληροφοριών–AIP 
 

Σν «Δγρεηξίδην Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ-AIP» εθδίδεηαη θαη ελεκεξψλεηαη κέζσ ηεο 

πινπνίεζεο κηαο πξνθαζνξηζκέλεο θαη ηππνπνηεκέλεο αιιεινπρίαο ελεξγεηψλ, ε νπνία 

κεηαηξέπεη ηελ εηζεξρφκελε αεξνλαπηηθή πιεξνθνξία, κφληκεο θχζεο ή πξνζσξηλήο 

αιιαγήο, ζε εμεξρφκελν Δγρεηξίδην. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ζα ηελ νξίζνπκε σο ηε 

βαζηθή δηεξγαζία έθδνζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ Δγρεηξηδίνπ.  

 

Ζ ελ ιφγσ βαζηθή δηεξγαζία απνηειείηαη απφ ηηο εμήο ηξείο αιιειέλδεηεο δξαζηεξηφηεηεο : 

 

 ηε ζπιινγή 

 ηελ επεμεξγαζία θαη  

 ηελ έθδνζε/δηαλνκή  

 

Οη ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηππνπνηνχληαη 

ζηηο εμήο ηξείο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο (ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα) :  

 

 Γηαδηθαζία    1-πιινγή & θαηαγξαθή αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

 Γηαδηθαζία    2-Δπεμεξγαζία αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

 Γηαδηθαζία  3-Έθδνζε & δηαλνκή «Δγρεηξηδίνπ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ-ΑIP»  

 

Σν εμεξρφκελν θάζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο απνηειεί ην εηζεξρφκελν ηεο ακέζσο επφκελεο κε 

ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο δηεξγαζίαο ην «Δγρεηξίδην». 

 

Ζ δηεξγαζία παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 
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ΒΑΗΚΖ ΓΗΔΡΓΑΗΑ ΔΚΓΟΖ & ΔΝΖΜΔΡΩΖ 

Δγρεηξηδίνπ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ-ΑΗΡ 

 

Σππνπνηεκέλα  

Δλδηάκεζα 

Έγγξαθα 

Δκπιεθφκελνη: 

-Γ/λζε Αεξνλαπηηθψλ  Δθδφζεσλ 

(Δ1) 

-Σκήκα Δγρεηξηδίσλ Αεξνλαπηηθψλ 

Πιεξνθνξηψλ AIP (Δ1/Α) 

-Σκήκα Αεξνλαπηηθψλ Αγγειηψλ 

NOTAM (Δ1/Β) 

 

 

 

 

Δκπιεθφκελνη: 

-Γ/λζε Αεξνιηκέλσλ (Γ3) 

-Σκήκα Αεξνδξνκίσλ & Διηθνδξνκίσλ 

-Γ/λζε Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο (Γ4) 

-Σκήκα Γηαδηθαζηψλ Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο 

-Γ/λζε Σειεπηθνηλσληψλ (Γ5) 

-Σκήκα Γηαρείξηζεο Φάζκαηνο πρλνηήησλ 

-Γ/λζε Ζι.πζηεκάησλ Αεξνλαπηηιίαο (Γ6) 

-Σκήκα Δπηθνηλσληψλ & Ραδηνβνεζεκάησλ 

-Γεληθφο Γηεπζπληήο Αεξνλαπηηιίαο 

-Κεληξηθή Γξακκαηεία 

 

 

Δκπιεθφκελνη: 

-Σκήκα Δγρεηξηδίσλ  

Αεξνλαπηηθψλ  Πιεξνθνξηψλ 

(AIP) 

-Λνγηζηηθφ & Δθνδηαζηηθφ 

Κέληξν (ΛΔΚ) 

-Σππνγξαθείν ΤΠΑ 

-πλδξνκεηέο 

Δηζξνή/Δθξνή Πνιιαπιά Έγγξαθα 

Σππνπνηεκέλα 

Σειηθά  

Έγγξαθα (ζε 

κνξθή pdf 

αξρείνπ) 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΥΗΜΑΣΧΝ : Δκπιεθόκελνη 

Γηαδηθαζίαο 

 

 

  
ΤΛΛΟΓΗ &  

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ 

 

  
ΔΚΓΟΗ & 

                ΓΙΑΝΟΜΗ 

 

Γηαδηθαζία 
 

Δγρεηξίδην AIP  

  
 

  
ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 

 

Αεξνλαπηηθέο 

Πιεξνθνξίεο 
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4.6.3. Ανάλυςη Βαςικήσ Διεργαςίασ 
 

Οη Γηεπζχλζεηο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα αξκφδηα 

Σκήκαηά ηνπο φπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ : 

 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΜΟΓΙΟ ΣΜΗΜΑ 

Γ/λζε Αεξνιηκέλσλ (Γ3) Σκήκα Αεξνδξνκίσλ & Διηθνδξνκίσλ 

Γ/λζε Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο (Γ4) Σκήκα Γηαδηθαζηψλ 

Γ/λζε Σειεπηθνηλσληώλ (Γ5) Σκήκα Γηαρείξηζεο Φάζκαηνο πρλνηήησλ 

Γ/λζε Ηι.πζηεκάησλ Αεξνλαπηηιίαο 

(Γ6) 

Σκήκα Δπηθνηλσληψλ & Ραδηνβνεζεκάησλ 

 

ζπιιέγνπλ ηηο αεξνλαπηηθέο πιεξνθνξίεο, ρξεζηκνπνηψληαο θαη επηπξφζζεηεο 

πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ιακβάλνπλ απφ δπν άιιεο Γηεπζχλζεηο : 

 

 Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ (Γ7) 

 Γ/λζε Ζ/Μ Δγθαηαζηάζεσλ (Γ8)  

 

νη νπνίεο επίζεο ππάγνληαη ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ Δζληθή 

Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία (ΔΜΤ). 

 

Οη Γηεπζχλζεηο (Γ3,Γ4,Γ5,Γ6) εθφζνλ ζπιιέμνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο θαηαγξάςνπλ 

κε κηα ηππνπνηεκέλε δνκή, ηηο δηαβηβάδνπλ κε ηε κνξθή «Δλδηάκεζσλ Δγγξάθσλ 

Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ» ζηε Γηεχζπλζε Αεξνλαπηηθψλ Δθδφζεσλ (Δ1), φπνπ ην 

αξκφδην ηκήκα ηεο Σκήκα Δγρεηξηδίσλ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ ΑΗΡ (Δ1/Α) 

αλαιακβάλεη ηελ επεμεξγαζία ηνπο ψζηε λα εγθξηζνχλ σο «Σειηθά Έγγξαθα 

Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ» θαη λα δνζεί εληνιή γηα ηελ επίζεκε έθδνζε θαη δηαλνκή 

ηνπο σο «Δγρεηξίδην Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP» ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. 

 

Οη ηειηθνί ρξήζηεο ηνπ Δγρεηξηδίνπ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP είλαη αξρηθά ηα 

Αεξνδξφκηα ηα νπνία έρνπλ ηελ επζχλε θαη ηελ ππνρξέσζε λα δηαηεξνχλ ζηηο Μνλάδεο 

AIS ηνπο ελεκεξσκέλα Δγρεηξίδηα Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ.  

 

Άιινη ρξήζηεο είλαη νη δηάθνξνη ζπλδξνκεηέο πνπ πξνκεζεχνληαη ην Δγρεηξίδην, νη 

νπνίνη είλαη ηδηψηεο πηιφηνη, αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, ε Πνιεκηθή αεξνπνξία, ε Τπεξεζία 

έξεπλαο θαη δηάζσζεο θαη νη πάξνρνη αεξνλαπηηιίαο ησλ Κξαηψλ (Τπεξεζία Πνιηηηθήο 

Αεξνπνξίαο-ΤΠΑ ηνπ θάζε Κξάηνπο). 
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4.6.4. τοιχεία τησ Διεργαςίασ 
 

ηε δηεξγαζία έθδνζεο θαη δηαλνκήο ηνπ «Δγρεηξηδίνπ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ– 

AIP» είλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο θαη επαξθείο πφξνη.  

 

Όζνλ αθνξά ηνπο επαξθείο πφξνπο, ην πςειά εμεηδηθεπκέλν θαη ηθαλφ πξνζσπηθφ, νη 

θαηάιιειεο ππνδνκέο, ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο απνηεινχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

ηαρεία παξνρή αθξηβή αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

 

Οπφηε δηαθξίλνπκε ηξείο άμνλεο ηεο βαζηθήο δηεξγαζίαο : 

 

1. Αλζξψπηλνη Πφξνη  

2. Τπνδνκέο/ Δμνπιηζκφο 

3. Γηαδηθαζίεο 

 

1)  Αλζξψπηλνη  Πφξνη 

 

Α)  Πξνζσπηθφ 

 

Έλαο γεληθφο νδεγφο φζνλ αθνξά ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα πξνζσπηθφ δίλεηαη ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα : 
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ΜΟΝΑΓΑ ΑΡΙΘΜΟ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ 

Γηεπζύλζεηο (Γ3,Γ4,Γ5,Γ6)  

 

                          Μεγάιεο 

 

                          Μηθξέο 

 

 

 

5-10 

 

3-6 

Γηεύζπλζε Δθδόζεσλ (Δ1) 

 

                          Μεγάιε 

 

                          Μηθξή 

 

 

 

3-6 

 

1-2 

Σκήκα AIP (Δ1/Α)(24 ώξεο) 

 

                          Μεγάια 

 

                          Μηθξά 

 

 

 

3 

 

1 

Σππνγξαθείν 

 

                          Μεγάιν 

 

                          Μηθξό 

 

 

 

 

 

3 

 

1 

Λνγηζηηθό & Δθνδηαζηηθό Κέληξν 

(ΛΔΚ) 

 

                          Μεγάιν 

 

                          Μηθξό 

 

 

 

3 

 

1 

Μνλάδεο AIS 

 

            Μεγάιν Αεξνδξόκην 

 

            Μηθξό Αεξνδξόκην 

 

 

 

5-6 

 

2+ 
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Β) Δθπαίδεπζε 

 

Έρεη ηεζεί κία θνηλή βάζε γηα ην βάζνο θαη ην εχξνο ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη 

ηε ζπκπεξηθνξά πνπ πξέπεη λα ηεξείηαη απφ φινπο ηνπο ππαιιήινπο πνπ εκπιέθνληαη 

ζηε δηεξγαζία έθδνζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ Δγρεηξηδίνπ.  

 

Σν Έγγξαθν 7192, Μέξνο 3 «Δγρεηξίδην Καηάξηηζεο», πεξηιακβάλεη αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα θαηάξηηζεο θαη παξέρεη νδεγίεο ζηα Κξάηε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε καζήκαηα γηα ηελ 

θαηάξηηζε ησλ ππαιιήισλ. 

 

 

2)  Τπνδνκέο/Δμνπιηζκφο 

 
Α)  Τπνδνκέο 

 

Έλαο γεληθφο νδεγφο φζνλ αθνξά ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα εγθαηαζηάζεηο δίλεηαη 

ζηνλ αθφινπζν πίλαθα : 

 

ΜΟΝΑΓΑ ΤΠΟΓΟΜΔ ζε η.κ 

Γηεπζύλζεηο (Γ3,Γ4,Γ5,Γ6)  

 

                          Μεγάιεο 

 

                          Μηθξέο 

 

 

 

28-93+ 

 

14 

 

Γηεύζπλζε Δθδόζεσλ (Δ1) 

 

                          Μεγάιε 

 

                          Μηθξή 

 

 

 

28-93+ 

 

14 

 

 

Σκήκα AIP (Δ1/Α)(24 ώξεο) 

 

                          Μεγάια 

 

                          Μηθξά 

 

 

 

28-37 

 

14 

 

Σππνγξαθείν 

 

                          Μεγάιν 

 

                          Μηθξό 

 

 

 

 

25 

 

14 

 

 

Λνγηζηηθό & Δθνδηαζηηθό Κέληξν  
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(ΛΔΚ) 

 

                          Μεγάιν 

 

                          Μηθξό 

 

 

28-37 

 

14 

Μνλάδεο AIS 

 

            Μεγάιν Αεξνδξόκην 

 

            Μηθξό Αεξνδξόκην 

 

 

28+ 

 

14 

 

 

 

 

Β)  Δμνπιηζκφο 

 

Δθηφο απφ ην βαζηθφ εμνπιηζκφ γξαθείνπ θαη ηηο γξαθηθέο πξψηεο χιεο, πξέπεη λα 

παξέρεηαη ζηνπο εκπιεθνκέλνπο ηεο βαζηθήο δηεξγαζίαο ν αθφινπζνο εμνπιηζκφο : 

 

 Πξνζσπηθνί ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ζε θάζε ζέζε (ηεξκαηηθφ πειάηεο-Client)  

 Δθηππσηέο 

 χλδεζε ζην δηαδίθηπν 

 Σειέθσλα 

 Φσηνηππηθφ κεράλεκα εηδηθφ θαη γηα έγγξαθα Δγρεηξηδίνπ Αεξνλαπηηθψλ     

Πιεξνθνξηψλ-AIP 

 Ζιεθηξνληθφο ζαξσηήο (scanner) 

 Σειεαληηγξαθηθφ κεράλεκα (telefax) 

 Αμηφπηζην Ρνιφη πνπ λα δείρλεη ηελ ηνπηθή ψξα 

 Ρνιφη « time-stamp», ζε ψξα Γθξίλνπηηο θαη ζε ηνπηθή ψξα 

 

Γ)  Υξήζε Απηνκαηνπνίεζεο 

 

Ζ ρξήζε ηεο απηνκαηνπνίεζεο ζηε δηεξγαζία AIP έρεη εηζαρζεί κε ηελ πξφζεζε λα 

παξέρεηαη κηα πην απνηειεζκαηηθή θαη πνηνηηθή ππεξεζία ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπ 

Δγρεηξηδίνπ. 

 

ήκεξα, ρξεζηκνπνηείηαη κία ειεθηξνληθή εθαξκνγή, ην eAIP.wiz@rd, ζηελ νπνία ζα 

αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο. 

 

 

Σν eAIP.wiz@rdθαηαζθεπάζηεθε πξνθεηκέλνπ : 

 

 λα βνεζήζεη ζηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Γηεζλνχο πκβάζεσο ηνπ 

Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο ICAO (International Civil Aviation 

mailto:eAIP.wiz@rd
mailto:eAIP.wiz@rd
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Organization) φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη  ζην Παξάξηεκα 15 (Annex 15) ηνπ 

ICAO 

 

 λα ππνζηεξίμεη ηνλ ρξήζηε θαζ’φιε ηε ξνή ηεο δηεξγαζίαο ζπιινγήο, 

επεμεξγαζίαο θαη έθδνζεο ησλ αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ σο «Δγρεηξίδην 

Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ-AIP» 

 

 λα ζπλεηζθέξεη ζηε δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε απηψλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ 

 

 λα απνθεπρζεί ε δηπιή θαηαρψξεζε ηεο ίδηαο πιεξνθνξίαο 

 

 λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη ηε ρξήζε ηνπ 

Δγρεηξηδίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο 

 

Ζ εθαξκνγή eAIP.wiz@rd γηα λα ιεηηνπξγήζεη ρξεηάδεηαη ηα αθφινπζα : 

 

ΜΗΥΑΝΗΜΑ Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα  

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ κεραλήκαηνο 

(hardware) 

 

Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα 

ινγηζκηθό   (software) 

 

Γηαθνκηζηή Βάζεσλ 

Γεδνκέλσλ  

(Data base Server) 

 

ρεζηαθή Βάζε Γεδνκέλσλ 

SQL κε δπλαηφηεηεο 

πνιιψλ ρξεζηψλ 

(multiuser) θαη 

δηαδηθηπαθέο δπλαηφηεηεο 

(networking) 

 

Πξφγξακκα Βάζεο 

Γεδνκέλσλ: 

Oracle 9.0.1 ή Oracle 8.1.7 

Γηαθνκηζηή Δθαξκνγήο 

(ApplicationServer) 

 

 Multitasking ( πνιιψλ 

εξγαζηψλ) 

 Multiuser (πνιιψλ 

ρξεζηψλ) 

 Multithreads 

(πνιπλεκκαηηθφ) 

Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα : 

 HP-UX11.x. ή 

 Sun Solaris 8 ή 

 Windows NT 

Σεξκαηηθό πειάηεο  

(Client) 

 Κεληξηθή κνλάδα 

επεμεξγαζίαο (CPU) 

PentiumIII 

 Υσξεηηθφηεηα κλήκεο 

RAM 128 MB 

 Γηαζέζηκνο ρψξνο ζην 

ζθιεξφ δίζθν 400 MB 

 

Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα : 

 Windows NT ή Windows 

2000 

 Adobe Frame Maker 7.0 

 Adobe Acrobat 5.0 + 

 Adobe Distiller 5.0 + 
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4.7. Βαςικέσ Διαδικαςίεσ Λειτουργίασ (Procedures) 

4.7.1. Γενικά 
 

Οη Γηαδηθαζίεο γεληθφηεξα ηππνπνηνχλ ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο νξγαληζκνχ ή κηαο επηρείξεζεο.  

 

Σν ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα απεηθνλίδεη ηελ πινπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο δηεξγαζίαο. πγθεθξηκέλα νη δηαδηθαζίεο θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

πινπνηνχληαη νη δηεξγαζίεο, κε βάζε ηηο δεδνκέλεο νξγαλσηηθέο δνκέο. 

 

Οη Γηαδηθαζίεο εκπεξηέρνπλ ηερλνγλσζία ηνπ νξγαληζκνχ ή ηεο επηρείξεζεο, ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, γεγνλφο πνπ ηηο θαζηζηά 

έγγξαθα πεξηνξηζκέλεο θπθινθνξίαο θαη θαηά ζπλέπεηα έρνπλ απζηεξά θαζνξηζκέλνπο 

παξαιήπηεο. 

 

Ζ κνξθή ησλ Γηαδηθαζηψλ είλαη ηππνπνηεκέλε θαη εκπεξηέρεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία : 

 

 θνπφο:    χληνκε πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ θαιχπηεη ε  

   Γηαδηθαζία. 

 

 Πεδίν Δθαξκνγήο:            Γ/ζεηο, Σκήκαηα & ζέζεηο εξγαζίαο πνπ αθνξά ε   

    Γηαδηθαζία. 

 

 

 Δκπιεθφκελνη:           Οη δηνηθεηηθέο ζέζεηο πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζηελ    

  πινπνίεζε ηεο Γηαδηθαζίαο. 

 

 Πεξηγξαθή Γηαδηθαζίαο:   Πεξηγξαθή φισλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ  

   πινπνίεζε ηεο Γηαδηθαζίαο, κε ηε ζεηξά πνπ εθηεινχληαη. 

 

 

 Έληππα:                           Καηάινγνο κε φια ηα ζρεηηθά έληππα πνπ       

   ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 

 Δμεηδηθεπκέλεο Οδεγίεο:  Παξέρνπλ φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο εθηέιεζεο επηκέξνπο  

   ελεξγεηψλ κηαο δηαδηθαζίαο.  

 

Πιελ ησλ αλσηέξσ, ζπλεζίδεηαη λα επηζπλάπηεηαη θαη έλα δηάγξακκα ξνήο (flow-chart) ή 

κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο ξνήο ελεξγεηψλ (βήκαηα) ηεο δηαδηθαζίαο. Κάζε 

Γηαδηθαζία είλαη αξηζκεκέλε κε αχμνληα αξηζκφ αξίζκεζεο (Λαγνδήκνο, 2007). 
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4.7.2. Τποδιεργαςίεσ τησ βαςικήσ διεργαςίασ 
«Έκδοςησ & Ενημέρωςησ Εγχειριδίου AIP» 

 

ΤΠΟΓΙΔΡΓΑΙΑ 1 

 

ΤΛΛΟΓΗ & ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΧΝ ΑΔΡΟΝΑΤΣΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ 

 

θνπφο : 

 

Να γίλεη ε ζπιινγή θαη ε θαηαγξαθή ησλ αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ, είηε απηέο είλαη 

πξσηαξρηθέο πιεξνθνξίεο είηε πιεξνθνξίεο αιιαγήο, πνπ αθνξνχλ: 

 

 Αεξνδξφκηα θαη Διηθνδξφκηα. 

 Γεληθνχο Καλνληζκνχο & Γηαδηθαζίεο, Αεξνδηαδξφκνπο, Ραδηνβνεζήκαηα, 

Πξνεηδνπνηήζεηο.  

 Δζληθνχο Καλνληζκνχο & Απαηηήζεηο, Πίλαθεο & θσδηθνχο, Τπεξεζίεο, 

Υξεψζεηο γηα Αεξνδξφκηα/Διηθνδξφκηα & γηα παξνρή αεξνλαπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ.  

 

Με ηειηθφ ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ησλ αληίζηνηρσλ ζε θάζε θαηεγνξία ελδηάκεζσλ 

εγγξάθσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνχλ πξνο πεξαηηέξσ εηδηθή επεμεξγαζία. 

 

Πεδίν Δθαξκνγήο : 

 

Ζ ππνδηεξγαζία ζπιινγήο θαη θαηαγξαθήο ησλ αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ αθνξά :  

 

Α)  Σε Γεληθή Γ/ζε Αεξνκεηαθνξψλ θαη εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ δηεπζχλζεηο ηεο : 

-Γηεχζπλζε Αεξνιηκέλσλ(Γ3) 

-Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ (Γ7) 

-Γηεχζπλζε Ζ/Μ Δγθαηαζηάζεσλ (Γ8) 

 

Β)  Σε Γεληθή Γ/ζε Αεξνλαπηηιίαο θαη εηδηθφηεξα ηηο εμήο δηεπζχλζεηο ηεο : 

-Γηεχζπλζε Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο (Γ4) 

-Γηεχζπλζε Σειεπηθνηλσληψλ (Γ5) 

-Γηεχζπλζε Ζι.πζηεκάησλ Αεξνλαπηηιίαο (Γ6) 

 

Γ) Σηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηεο ΤΠΑ θαη ζπγθεθξηκέλα : 

-ηα Αεξνδξφκηα (ηα νπνία δηαζέηνπλ Μνλάδεο AIS) 

-ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ Πεξηνρήο (ΤΔΠ) , ζηελ νπνία εληάζζεηαη θαη ε Γ/λζε 

Αεξνλαπηηθψλ    Δθδφζεσλ (Δ1) 

 

Δκπιεθφκελνη : 

 

-Γηεχζπλζε Αεξνιηκέλσλ (Γ3)/ Σκήκα Αεξνδξνκίσλ & Διηθνδξνκίσλ 
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-Γηεχζπλζε Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο (Γ4)/ Σκήκα Γηαδηθαζηψλ Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο 

-Γηεχζπλζε Σειεπηθνηλσληψλ (Γ5)/ Σκήκα Γηαρείξηζεο Φάζκαηνο πρλνηήησλ 

-Γηεχζπλζε Ζι.πζηεκάησλ Αεξνλαπηηιίαο (Γ6)/ Σκήκα Δπηθνηλσληψλ θαη 

Ραδηνβνεζεκάησλ 

-Γεληθφο Γηεπζπληήο Αεξνλαπηηιίαο 

-Κεληξηθή Γξακκαηεία 
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Πεξηγξαθή Γηαδηθαζίαο : 

 

Πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνχλ νη πξσηαξρηθέο αεξνλαπηηθέο πιεξνθνξίεο ή 

πιεξνθνξίεο αιιαγψλ ζηηο ππάξρνπζεο αεξνλαπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο εμήο 

ηξείο θαηεγνξίεο: 

 

 Αεξνδξφκηα θαη Διηθνδξφκηα. 

 Γεληθνχο Καλνληζκνχο & Γηαδηθαζίεο, Αεξνδηαδξφκνπο, Γξνκνιφγηα, 

Ραδηνβνεζήκαηα, Πξνεηδνπνηήζεηο.  

 Δζληθνχο Καλνληζκνχο & Απαηηήζεηο, Πίλαθεο & θσδηθνχο, Τπεξεζίεο, 

Υξεψζεηο γηα Αεξνδξφκηα/Διηθνδξφκηα & γηα παξνρή αεξνλαπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ.  

 

ελεξγνπνηνχληαη νη θχξηεο αξκφδηεο γηα ηε θάζε κηα θαηεγνξία αληίζηνηρα δηεπζχλζεηο, νη 

νπνίεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 

 Γηεχζπλζε Αεξνιηκέλσλ (Γ3) 

 Γηεχζπλζε Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο (Γ4) 

 Γηεχζπλζε Σειεπηθνηλσληψλ (Γ5) & Γηεχζπλζε Ζι.πζηεκάησλ       

Αεξνλαπηηιίαο (Γ6) 

 

Σφηε ν δηεπζπληήο ηεο θάζε κηαο απφ ηηο παξαπάλσ δηεπζχλζεηο κέζσ ελφο Τπεξεζηαθνχ 

εκεηψκαηνο «Αλάζεζεο ζπγθέληξσζεο ή αιιαγήο πιεξνθνξηψλ», αλάινγα ηελ 

πεξίπησζε, θαζηζηά ην αξκφδην ηκήκα ηεο δηεχζπλζεο ηνπ ππεχζπλν γηα ηελ πξσηαξρηθή 

ζπιινγή ησλ εμεηδηθεπκέλσλ απηψλ πιεξνθνξηψλ ή γηα ηελ αιιαγή θάπνησλ ήδε 

πθηζηάκελσλ πιεξνθνξηψλ. Σα αξκφδηα ηκήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ελ ιφγσ 

δηεπζχλζεηο είλαη ηα παξαθάησ: 

 

 Σκήκα Αεξνδξνκίσλ & Διηθνδξνκίσλ  

 Σκήκα Γηαδηθαζηψλ Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο 

 Σκήκα Γηαρείξηζεο Φάζκαηνο πρλνηήησλ & Σκήκα Δπηθνηλσληψλ θαη 

Ραδηνβνεζεκάησλ 

 

Οη πξσηαξρηθέο πιεξνθνξίεο ζπιιέγνληαη θαη θαηαγξάθνληαη ζε κηα ηππνπνηεκέλε 

θφξκα πνιιψλ ζειίδσλ, κε δεδνκέλε κνξθή, ε νπνία πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ 

Δμεηδηθεπκέλε Οδεγία Η θαη ιέγεηαη «Τπνδεηγκαηηθφ Μνληέιν Παξνπζίαζεο 

Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ-AICM (Aeronautical Information Conceptual Model)».Σν 

κνληέιν απηφ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο πνπ ρσξίδνληαη ζε ηξείο ελφηεηεο κε ηηο εμήο δηεζλψο 

θαζηεξσκέλεο νλνκαζίεο: 

 

  «AD_HP» (πιεξνθνξίεο γηα αεξνδξφκηα & ειηθνδξφκηα) 

  «ENR» (πιεξνθνξίεο γηα γεληθνχο θαλνληζκνχο & δηαδηθαζίεο) 
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  «GEN» (πιεξνθνξίεο γηα εζληθνχο θαλνληζκνχο & απαηηήζεηο) 

Οη αιιαγέο δηαρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο κε βάζε κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πνπ 

αλαιχεηαη ζηελ Δμεηδηθεπκέλε Οδεγία ΗΗ θαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπο θαηαγξάθνληαη 

ζηα αληίζηνηρα ελδηάκεζα έληππα αιιαγψλ κε ηηο εμήο δηεζλψο θαζηεξσκέλεο νλνκαζίεο : 

 Δλδηάκεζν Έληππν «Γηφξζσζε AIP» 

 Δλδηάκεζν Έληππν «Γηφξζσζε AIRACAIP» 

 Δλδηάκεζν Έληππν «πκπιήξσζε AIP» 

 Δλδηάκεζν Έληππν «πκπιήξσζε AIRACAIP» 

 Δλδηάκεζν Έληππν «Αεξνλαπηηθήο Αγγειίαο NOTAM» 

Σα λέα απηά έγγξαθα ( ε ελλνηνινγηθή ζεκαζία ησλ νπνίσλ αλαθέξεηαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η) εγθξίλνληαη αξρηθά απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο θαη 

έπεηηα απφ ηνλ δηεπζπληή ηεο αληίζηνηρεο δηεχζπλζεο κε κηα απιή ππνγξαθή ηνπο πάλσ 

ζην έγγξαθν. 

Δλ ζπλερεία, ην θαζέλα απφ απηά δηαβηβάδεηαη απφ ηελ θχξηα αξκφδηα δηεχζπλζε, ε 

νπνία αξρηθά ην εμέδσζε, δηαδνρηθά ζηηο ππφινηπεο ηξείο ζπλαξκφδηεο δηεπζχλζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζνχλ επηκέξνπο πιεξνθνξίεο θαη λα ηχρνπλ ηεο έγθξηζήο ηνπο, 

έηζη ψζηε ζην ηέινο νη δηεπζπληέο θαη ησλ ηεζζάξσλ δηεπζχλζεσλ λα έρνπλ 

πξνζππνγξάςεη ηα έγγξαθα.  

Σέινο, ηα ελ ιφγσ έγγξαθα δηαβηβάδνληαη ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή Αεξνλαπηηιίαο πξνο 

έγθξηζε. Ο Γεληθφο δίλεη ηελ ηειηθή έγθξηζε κε κηα ππνγξαθή ηνπ ζε θαζέλα απφ ηα 

έγγξαθα. Σα ελδηάκεζα απηά έγγξαθα ηα παξαιακβάλεη ε  Κεληξηθή Γξακκαηεία ε νπνία 

αλαιακβάλεη ηελ  απνζηνιή ηνπο ζηε Γηεχζπλζε Αεξνλαπηηθψλ Δθδφζεσλ (Δ1) κέζσ 

ππεξεζηαθήο αιιεινγξαθίαο πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνχλ ζε εηδηθή επεμεξγαζία. 

Έληππα : (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV) 

 

-Τπεξεζηαθφ εκείσκα «Αλάζεζεο ζπγθέληξσζεο ή αιιαγήο πιεξνθνξηψλ» (Γ.1.1) 

-Δλδηάκεζν Έληππν «Γηφξζσζε AIP» (Γ.1.2) 

-Δλδηάκεζν Έληππν «Γηφξζσζε AIRAC AIP» (Γ.1.3) 

-Δλδηάκεζν Έληππν «πκπιήξσζε AIP» (Γ.1.4) 

-Δλδηάκεζν Έληππν «πκπιήξσζε AIRAC AIP» (Γ.1.5) 

-Δλδηάκεζν Έληππν «Αεξνλαπηηθήο Αγγειίαο NOTAM» (Γ.1.6) 
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Απνζηνιή «Τπεξεζηαθνχ 

εκεηψκαηνο Αλάζεζεο»  

πιινγή ή αιιαγή αεξνλαπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ 

Καηαγξαθή πιεξνθνξηψλ ή αιιαγψλ 

ζε ηππνπνηεκέλε θφξκα 

Γεκηνπξγία μερσξηζηψλ  ελδηάκεζσλ 

εληχπσλ  

 

Έγθξηζε απφ ηνλ πξντζηάκελν 

αξκφδηνπ Σκήκαηνο 

Απφθαζε ζπιινγήο ή αιιαγήο 

αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

Έγθξηζε απφ ηνλ δηεπζπληή 

αληίζηνηρεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο 

Γηαβίβαζε ζηηο ππφινηπεο ηξείο 

Γ/ζεηο.  

πκπιήξσζε κε επηκέξνπο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο  

Έγθξηζε θαη απφ ηηο ηέζζεξεηο 

εκπιεθφκελεο Γ/ζεηο   

Γηαβίβαζε ζηνλ Γεληθφ δηεπζπληή 

Αεξνλαπηηιίαο 

Σειηθή έγθξηζε απφ ηνλ Γεληθφ 

δηεπζπληή Αεξνλαπηηιίαο 

 

Παξαιαβή απφ ηελ Κεληξηθή 

Γξακκαηεία 

 

Απνζηνιή ζηε Γ/λζε Αεξνλαπηηθψλ 

Δθδφζεσλ (Δ1)  

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗ ΤΠΟΓΙΔΡΓΑΙΑ 1:  



 

64  

 

Εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 27001 ςτη διαχείριςη κρίςιμων πληροφοριών τησ ΤΠΑ 

 
 

ΤΠΟΓΙΔΡΓΑΙΑ 2 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΑΔΡΟΝΑΤΣΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ  

 

θνπφο : 

 

Να γίλεη ε εηδηθή επεμεξγαζία ησλ αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί θαη 

θαηαγξαθεί ζε ελδηάκεζα έγγξαθα. Απηφ αλαιχεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ απηψλ, είηε πξφθεηηαη γηα πξσηνγελείο πιεξνθνξίεο είηε γηα πιεξνθνξίεο 

αιιαγψλ πνπ ελδερνκέλσο λα πξνέθπςαλ.  

 

Με ηειηθφ ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ησλ αληίζηνηρσλ ζε θάζε θαηεγνξία ηειηθψλ εγγξάθσλ 

πνπ ζα απνηεινχλ ην Δγρεηξίδην Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP θαη ηελ πξνψζεζή 

ηνπο γηα έθδνζε θαη δηαλνκή. 

 

 

Πεδίν Δθαξκνγήο : 

 

Ζ δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ησλ αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ αθνξά :  

 

Α)  Σε Γεληθή Γ/ζε Αεξνκεηαθνξψλ θαη εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ δηεπζχλζεηο ηεο : 

-Γηεχζπλζε Αεξνιηκέλσλ(Γ3) 

-Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ (Γ7) 

-Γηεχζπλζε Ζ/Μ Δγθαηαζηάζεσλ (Γ8) 

 

Β)  Σε Γεληθή Γ/ζε Αεξνλαπηηιίαο θαη εηδηθφηεξα ηηο εμήο δηεπζχλζεηο ηεο : 

-Γηεχζπλζε Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο (Γ4) 

-Γηεχζπλζε Σειεπηθνηλσληψλ (Γ5) 

-Γηεχζπλζε Ζι.πζηεκάησλ Αεξνλαπηηιίαο (Γ6) 

 

Γ) Σηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηεο ΤΠΑ θαη ζπγθεθξηκέλα : 

-ηα Αεξνδξφκηα (ηα νπνία δηαζέηνπλ Μνλάδεο AIS) 

-ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ Πεξηνρήο (ΤΔΠ), ζηελ νπνία εληάζζεηαη θαη ε Γ/ζε 

Αεξνλαπηηθψλ    Δθδφζεσλ (E1) καδί κε ηα Σκήκαηά ηεο, Σκήκα Αεξνλαπηηθψλ 

Πιεξνθνξηψλ AIP (Δ1/Α), Σκήκα Αεξνλαπηηθψλ Αγγειηψλ NOTAM (Δ1/Β) 

 

 

Δκπιεθφκελνη : 

 

-Γ/λζε Αεξνλαπηηθψλ  Δθδφζεσλ (Δ1) 

-Σκήκα Δγρεηξηδίσλ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP (Δ1/Α) 

-Σκήκα Αεξνλαπηηθψλ Αγγειηψλ NOTAM (Δ1/Β) 
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Πεξηγξαθή Γηαδηθαζίαο : 

 

Πξνθεηκέλνπ λα επεμεξγαζηνχλ νη αξρηθέο αεξνλαπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ 

ζπιιερζεί ή λα επεμεξγαζηνχλ νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ αιιαγέο πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνέθπςαλ ζε θάπνην ή θαη ζε φια ηα παξαπάλσ έγγξαθα, θαη νη νπνίεο αλαγξάθνληαη 

ζηα εμήο ελδηάκεζα έγγξαθα : 

 

 «Γηφξζσζε AIP» 

 «Γηφξζσζε AIRAC AIP» 

 «πκπιήξσζε AIP» 

 «πκπιήξσζε AIRAC AIP» 

 «Αεξνλαπηηθήο Αγγειίαο NOTAM» 

 

ελεξγνπνηείηαη ε θχξηα αξκφδηα γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

Γηεχζπλζε, ε νπνία είλαη ε αθφινπζε: 

 

 Γηεχζπλζε Αεξνλαπηηθψλ Δθδφζεσλ (Δ1) 

 

Αξρηθά, ε Γηεχζπλζε Αεξνλαπηηθψλ Δθδφζεσλ (Δ1) παξαιακβάλεη ηα ελδηάκεζα 

έγγξαθα θαη έπεηηα, είηε πξφθεηηαη γηα πξσηνγελή πιεξνθνξία είηε γηα πιεξνθνξία 

αιιαγήο, ν δηεπζπληήο ηεο παξαπάλσ δηεχζπλζεο θαζηζηά ην αξκφδην Σκήκα Δγρεηξηδίσλ 

Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP (Δ1/Α) ηεο δηεχζπλζεο ηνπ, ππεχζπλν γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο εγθπξφηεηαο θαη νξζφηεηαο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ απηψλ πιεξνθνξηψλ, κέζσ 

ζπγθξίζεσο ηνπο κε ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ζε ειεθηξνληθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο eAIP.wiz@rd. Ζ δηαδηθαζία 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ Δμεηδηθεπκέλε Οδεγία ΗΗΗ. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα πιεξνθνξία δελ είλαη νξζή ην αληίζηνηρν έληππν ζην νπνίν 

ε ιαλζαζκέλε πιεξνθνξία αλαγξάθεηαη απνζηέιιεηαη πίζσ ζηελ αξκφδηα δηεχζπλζε 

πξνο δηφξζσζε ζπλνδεπφκελν κε Τπεξεζηαθφ εκείσκα «Λαλζαζκέλεο θαηαρψξεζεο 

πιεξνθνξίαο». Σν δηνξζσκέλν πηα έληππν εθφζνλ επηζηξέςεη ζηε Γηεχζπλζε (Δ1) 

επαλειέγρεηαη απφ ην Σκήκα Δγρεηξηδίσλ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP (Δ1/Α). 

 

Δθφζνλ φιεο νη πιεξνθνξίεο ειεγρζνχλ θαη είλαη ζσζηέο, ηα πξναλαθεξζέληα ελδηάκεζα 

έγγξαθα εγθξίλνληαη σο ηα ηειηθά έγγξαθα, αξρηθά απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο 

Δγρεηξηδίσλ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP (Δ1/Α) θαη έπεηηα απφ ηνλ δηεπζπληή ηεο 

Γηεχζπλζεο Αεξνλαπηηθψλ Δθδφζεσλ (Δ1) κε κηα απιή ππνγξαθή ηνπο πάλσ ζην θάζε 

έγγξαθν. 

ην ηέινο, ν δηεπζπληήο ηεο Γηεχζπλζεο (Δ1) δηαρσξίδεη ηα ηειηθά απηά έγγξαθα 

πιεξνθνξηψλ αλά θαηεγνξία. Σα έγγξαθα πνπ θαηαηάζζνληαη σο «Αεξνλαπηηθή 

Πιεξνθνξία AIP» απνηεινχλ κέξνο ηνπ Δγρεηξηδίνπ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP 

mailto:eAIP.wiz@rd
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θαη γηα απηφ ε Γηεχζπλζε (Δ1) αλαζέηεη ηελ επίζεκε έθδνζή ηνπο ζην Σκήκα 

Δγρεηξηδίσλ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP (Δ1/Α).  

Σα έγγξαθα πνπ θαηαηάζζνληαη σο «Αεξνλαπηηθή Αγγειία NOTAM» δελ απνηεινχλ 

κέξνο ηνπ Δγρεηξηδίνπ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP θαη ε Γηεχζπλζε (Δ1) αλαζέηεη 

ηελ επίζεκε έθδνζή ηνπο ζην Σκήκα Αεξνλαπηηθψλ Αγγειηψλ NOTAM (Δ1/Β).  

Ζ ελλνηνινγηθή ζεκαζία κηαο «Αεξνλαπηηθήο Αγγειίαο NOTAM» αλαθέξεηαη αλαιπηηθά 

ζην Παξάξηεκα. Δπεηδή φκσο, φπσο πξναλαθέξζεθε, νη «Αεξνλαπηηθέο Αγγειίεο 

NOTAM» δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ Δγρεηξηδίνπ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP δελ 

ζα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ. 

 

Έληππα : (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV) 

 

-Τπεξεζηαθφ εκείσκα «Λαλζαζκέλεο θαηαρψξεζεο πιεξνθνξηψλ» (Γ.2.1) 

-Σειηθφ Έληππν «Γηφξζσζε AIP» (Γ.2.2) 

-Σειηθφ Έληππν «Γηφξζσζε AIRAC AIP» (Γ.2.3) 

-Σειηθφ Έληππν «πκπιήξσζε AIP» (Γ.2.4) 

-Σειηθφ Έληππν «πκπιήξσζε AIRAC AIP» (Γ.2.5) 

-Σειηθφ Έληππν «Αεξνλαπηηθήο Αγγειίαο NOTAM (Γ.2.6) 
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Αλάζεζε ειέγρνπ εγθπξφηεηαο ζην 

Σκήκα AIP (Δ1/Α) 

χγθξηζε κε ζηνηρεία ζε ει.βάζεηο 

δεδνκέλσλ  

Απνζηνιή εληχπνπ ζηελ αξκφδηα Γ/λζε & 

δηφξζσζή ηνπ 

Έγθξηζε σο ηειηθνχ εγγξάθνπ απφ 

ηνλ πξντζηάκελν ηνπ ΣκήκαηνοAIP 

(Δ1/Α) 

Παξαιαβή ελδηάκεζσλ εγγξάθσλ απφ 

Γ/λζε (Δ1) 

Δίλαη νξζή ε 

πιεξνθνξία? 

ΟΥΙ 

ΝΑΙ 

Δπαλαπνζηνιή δηνξζσκέλνπ εληχπνπ ζηε 

Γ/λζε (Δ1) 

Έγθξηζε σο ηειηθνχ εγγξάθνπ απφ 

ηνλ δηεπζπληή ηεο Γ/λζεο (Δ1) 

Γηαρσξηζκφο εγγξάθσλ αλά 

θαηεγνξία απφ Γ/λζε (Δ1) 

 

Καηάηαμε εγγξάθνπ σο Αεξνλαπηηθή 

Αγγειία NOTAM 

Αλάζεζε επίζεκεο έθδνζεο & 

δηαλνκήο ζην Σκήκα NOTAM(Δ1/Β)  

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗ ΤΠΟΓΙΔΡΓΑΙΑ 2 : 

Καηάηαμε εγγξάθνπ σο Αεξνλαπηηθή 

Πιεξνθνξία AIP 

Αλάζεζε επίζεκεο έθδνζεο & 

δηαλνκήο ζην Σκήκα AIP (Δ1/Α) 
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ΤΠΟΓΙΔΡΓΑΙΑ 3  

ΔΚΓΟΗ & ΓΙΑΝΟΜΗ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟΤ ΑΔΡΟΝΑΤΣΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ 

AIP  

 

θνπφο : 

 

Να γίλεη ε έθδνζε ηνπ Δγρεηξηδίνπ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP θαη ε δηαλνκή ηνπ 

ζηα αεξνδξφκηα θαη ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπ.  

 

Πεδίν Δθαξκνγήο : 

 

Ζ δηαδηθαζία έθδνζεο θαη δηαλνκήο ηνπ Δγρεηξηδίνπ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ αθνξά 

:  

 

Α)  Σε Γεληθή Γ/ζε Αεξνκεηαθνξψλ θαη εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ δηεπζχλζεηο ηεο : 

-Γηεχζπλζε Αεξνιηκέλσλ(Γ3) 

-Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ (Γ7) 

-Γηεχζπλζε Ζ/Μ Δγθαηαζηάζεσλ (Γ8) 

 

Β)  Σε Γεληθή Γ/ζε Αεξνλαπηηιίαο θαη εηδηθφηεξα ηηο εμήο δηεπζχλζεηο ηεο : 

-Γηεχζπλζε Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο (Γ4) 

-Γηεχζπλζε Σειεπηθνηλσληψλ (Γ5) 

-Γηεχζπλζε Ζι.πζηεκάησλ Αεξνλαπηηιίαο (Γ6) 

 

Γ)  Σηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηεο ΤΠΑ θαη ζπγθεθξηκέλα : 

-ηα Αεξνδξφκηα (ηα νπνία δηαζέηνπλ Μνλάδεο AIS) 

-ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ Πεξηνρήο (ΤΔΠ), ζηελ νπνία εληάζζεηαη θαη ε Γ/ζε 

Αεξνλαπηηθψλ Δθδφζεσλ (Δ1) & ην Σκήκα Δγρεηξηδίσλ Αεξνλαπηηθψλ 

Πιεξνθνξηψλ AIP (Δ1/Α) 

 

 

Δκπιεθφκελνη : 

 

-Γηεχζπλζε Αεξνλαπηηθψλ Δθδφζεσλ (Δ1) 

-Σκήκα Δγρεηξηδίσλ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP (Δ1/Α) 

-Σππνγξαθείν Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ΤΠΑ) 

-Λνγηζηηθφ & Δθνδηαζηηθφ Κέληξν (ΛΔΚ) 

-πλδξνκεηέο  
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Πεξηγξαθή Γηαδηθαζίαο : 

 

Πξνθεηκέλνπ λα ηππσζνχλ ηα εγθεθξηκέλα ηειηθά έγγξαθα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο 

«Αεξνλαπηηθή πιεξνθνξία AIP» θαη απνηεινχλ ην «Δγρεηξίδην Αεξνλαπηηθψλ 

Πιεξνθνξηψλ AIP» θαη ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 

 

 «Γηφξζσζε AIP» 

 «Γηφξζσζε AIRAC AIP» 

 «πκπιήξσζε AIP» 

 «πκπιήξσζε AIRAC AIP» 

 

ελεξγνπνηείηαη ην θχξην αξκφδην Σκήκα γηα ηελ έθδνζε ηνπ «Δγρεηξηδίνπ Αεξνλαπηηθψλ 

Πιεξνθνξηψλ AIP»,  πνπ είλαη ην αθφινπζν : 

 

 Σκήκα Δγρεηξηδίσλ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP (Δ1/Α) 

 

Αξρηθά, ην Σκήκα Δγρεηξηδίσλ (Δ1/Α) παξαιακβάλεη ηα έγγξαθα απφ ηε Γηεχζπλζε 

Αεξνλαπηηθψλ Δθδφζεσλ (Δ1) έπεηηα, ν πξντζηάκελνο ηνπ ελ ιφγσ Σκήκαηνο ηα 

απνζηέιιεη ζε κνξθή pdf αξρείνπ ζπλνδεπφκελα απφ έλα Τπεξεζηαθφ εκείσκα 

«Αλάζεζεο έθδνζεο εγγξάθσλ» ζην Σππνγξαθείν ηεο Τ.Π.Α. 

 

Σν Σππνγξαθείν θαζίζηαηαη πιένλ ππεχζπλν γηα ηελ άξηζηε εθηχπσζε ησλ 

απνζηειινκέλσλ ζειίδσλ AIP (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ-Δμεηδηθεπκέλε Οδεγία ΗV). ηελ 

πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε έθδνζε ηνπ Δγρεηξηδίνπ, ηα έγγξαθα 

ζπκπιεξψλνληαη ζε δχν ληνζηέ κε πιαζηηθφ θάιπκκα θαη θέξνπλ ηνπο εμήο ηίηινπο : 

 

1. AIP Διιάδνο Σφκνο Η 

2. AIP Διιάδνο Σφκνο ΗΗ 

 

Δθφζνλ εθδνζνχλ επηζηξέθνπλ ζην Σκήκα (Δ1/Α) ην νπνίν είλαη πιένλ ππεχζπλν γηα ηελ 

έγθαηξε θαη αλειιηπή δηαλνκή ηνπ αηηνχκελνπ θαη ελεκεξσκέλνπ «Δγρεηξηδίνπ 

Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP» ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπ ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

 

Αξρηθά, θάζε ππνςήθηνο ζπλδξνκεηήο, εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, Δγρεηξηδίνπ 

Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε, «Αίηεζε ρνξήγεζεο 

Αεξνλαπηηθψλ Δθδφζεσλ» ζην Σκήκα (Δ1/Α) αθφκα θαη κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ. Γηα ηνπο ππνςήθηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπ εμσηεξηθνχ ππάξρεη ε αληίζηνηρε 

αίηεζε ζε μελφγισζζν θείκελν. 

 

Έπεηηα, ην Σκήκα (Δ1/Α) θαιείηαη λα ειέγμεη εάλ ν εθάζηνηε ζπλδξνκεηήο πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα δσξεάλ ρνξήγεζε ηνπ Δγρεηξηδίνπ ή εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

ζπλδξνκεηψλ πνπ ιακβάλνπλ ην Δγρεηξίδην επί πιεξσκή : 
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1. Γωπεάν ζε : 

 

 Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, Τπεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ Δμσηεξηθψλ θαη Δζληθήο 

Άκπλαο. 

 Κξάηε-κέιε ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο ICAO 

(International Civil Aviation Organization) επί ακνηβαηφηεηα. Ζ Τ.Π.Α 

ππνρξενχηαη βάζεη ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο λα δηαζέηεη 

δσξεάλ κία ζεηξά Αεξνλαπηηθψλ Δ ζε θάζε θξάηνο κέινο ηνπ ICAO πνπ ην δεηά. 

 Οξγαληθέο Μνλάδεο Τ.Π.Α (γηα ππεξεζηαθή ρξήζε). Οη Οξγαληθέο Μνλάδεο ηεο 

Τ.Π.Α δχλαηαη λα πξνκεζεχνληαη πιήξε ζεηξά ησλ Αεξνλαπηηθψλ Δθδφζεσλ απφ 

ην αξκφδην Σκήκα (Δ1/Α) δηαηππψλνληαο ζε απηήλ γξαπηψο ην ζρεηηθφ αίηεκα. 

 

Σν Σκήκα (Δ1/Α) εθδίδεη ηφηε «Δγθξηηηθή Απφθαζε δωπεάν ρνξήγεζεο Αεξνλαπηηθψλ 

Δθδφζεσλ» θαη ηελ θνηλνπνηεί ζην Λνγηζηηθφ & Δθνδηαζηηθφ Κέληξν (ΛΔΚ). 

 

ηε ζπλέρεηα ην Σκήκα (Δ1/Α) παξαδίδεη ή απνζηέιιεη ηαρπδξνκηθά ζηνλ ζπλδξνκεηή, 

εγθαίξσο ηηο αηηνχκελεο ελεκεξσκέλεο εθδφζεηο. Ο ζπλδξνκεηήο παξαιακβάλνληαο ην 

αηηνχκελν Δγρεηξίδην ή κεληαίεο δηνξζψζεηο απηνχ ππνγξάθεη «Απνδεηθηηθφ παξαιαβήο» 

απηνχ. ε πεξίπησζε απνζηνιήο ηνπ Δγρεηξηδίνπ κε ην ηαρπδξνκείν, ε απφδεημε ηνπ 

ηαρπδξνκείνπ ππνθαζηζηά ηελ απφδεημε παξαιαβήο απφ ηνλ ζπλδξνκεηή, ελψ κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ απαξαίηεηε είλαη ε επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο σο 

απφδεημε παξαιαβήο απφ ηνλ ζπλδξνκεηή. 

 

Παξάιιεια, θαηαρσξεί ζηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο ζπλδξνκεηψλ ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 

ζπλδξνκεηή : 

 

   Πιήξε ζηνηρεία απνζηνιήο Δγρεηξηδίνπ ( Πιήξε ζηνηρεία : δ/λζε απνδέθηε, 

ηειέθσλν θιπ). 

   Γηεχζπλζε ζπλδξνκεηή ( Πιήξε ζηνηρεία : δ/λζε ππφρξενπ πιεξσκήο, ηειέθσλν 

ή θαμ θιπ). 

   Παξερφκελεο Αεξνλαπηηθέο Δθδφζεηο. 

   Πιεξνθνξίεο αλαλέσζεο θαη πιεξσκήο εηήζηαο ζπλδξνκήο. 

 

θαη αξρεηνζεηεί ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά : 

 

   Αίηεζε ρνξήγεζεο 

   Απνδεηθηηθφ παξαιαβήο 

 

Καη ζπγρξφλσο απνζηέιιεη αληίγξαθα ηνπο καδί κε ην ζρεηηθφ «Έληππν Γηάζεζεο 

Αεξνλαπηηθψλ Δθδφζεσλ» ζην Λνγηζηηθφ & Δθνδηαζηηθφ Κέληξν (ΛΔΚ). 
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2. Δπί πληπωμή ζε : 

 

 Κξάηε-κέιε ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο ICAO γηα θάζε 

επηπιένλ ζεηξά πνπ παξέρεηαη 

 Ηδησηηθνί Οξγαληζκνί θαη Ηδξχκαηα 

 Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

 Αεξνιέζρεο 

 

Σν Σκήκα (Δ1/Α) εθδίδεη ηφηε «Δγθξηηηθή Απφθαζε επί πληπωμήρ ρνξήγεζεο 

Αεξνλαπηηθψλ Δθδφζεσλ» θαη δηαβηβάδεη κέζσ απηήο ηελ αίηεζε ζην Λνγηζηηθφ & 

Δθνδηαζηηθφ Κέληξν (ΛΔΚ). 

 

Σν Λνγηζηηθφ & Δθνδηαζηηθφ Κέληξν (ΛΔΚ) εθδίδεη κεραλνγξαθηθά Υξεκαηηθή Δληνιή 

(γηα ζπλδξνκεηέο εζσηεξηθνχ) ή Σηκνιφγην (γηα ζπλδξνκεηέο εμσηεξηθνχ) & ηνπο ηα 

απνζηέιιεη κε ζπζηεκέλν ηαρπδξνκείν (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ-Δμεηδηθεπκέλε Οδεγία V). 

 

Σν Σκήκα (Δ1/Α) κφιηο ιάβεη απφ ην ζπλδξνκεηή αληίγξαθν ηνπ απνδεηθηηθνχ 

θαηάζεζεο ηνπ αλαινγνχληνο πνζνχ ζηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηεο Τ.Π.Α, πνπ ηεξείηαη 

ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο,(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ-Δμεηδηθεπκέλε Οδεγία VI), αλαιακβάλεη 

ηελ έγθαηξε απνζηνιή ηνπ αηηνχκελνπ θαη ελεκεξσκέλνπ «Δγρεηξηδίνπ Αεξνλαπηηθψλ 

Πιεξνθνξηψλ AIP» ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

 

Ο ζπλδξνκεηήο παξαιακβάλνληαο ην αηηνχκελν Δγρεηξίδην ή κεληαίεο δηνξζψζεηο απηνχ 

ππνγξάθεη «Απνδεηθηηθφ παξαιαβήο» απηνχ. ε πεξίπησζε απνζηνιήο ηνπ Δγρεηξηδίνπ 

κε ην ηαρπδξνκείν, ε απφδεημε ηνπ ηαρπδξνκείνπ ππνθαζηζηά ηελ απφδεημε παξαιαβήο 

απφ ηνλ ζπλδξνκεηή, ελψ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ απαξαίηεηε είλαη ε 

επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο σο απφδεημε παξαιαβήο απφ ηνλ ζπλδξνκεηή. 

 

ηε ζπλέρεηα, ην Σκήκα (Δ1/Α) θαηαρσξεί ηνλ ζπλδξνκεηή ζηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο 

ζπλδξνκεηψλ, εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, αξρεηνζεηψληαο ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά : 

 

   Αίηεζε ρνξήγεζεο 

   Απφδεημε θαηάζεζεο 

   Απνδεηθηηθφ παξαιαβήο 

 

Καη ζπγρξφλσο απνζηέιιεη αληίγξαθα ηνπο καδί κε ην ζρεηηθφ «Έληππν Γηάζεζεο 

Αεξνλαπηηθψλ Δθδφζεσλ» ζην Λνγηζηηθφ & Δθνδηαζηηθφ Κέληξν (ΛΔΚ). 
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Σν Σκήκα (Δ1/Α) ηεξεί επίζεο αξρείν : 

 

 ζειίδσλ Δθδφζεσλ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ. Σεξεί ζε εηδηθά ελζέκηα ηηο 

ζειίδεο πνπ ηζρχνπλ γηα ππεξεζηαθή ρξήζε θαη γηα ηνλ ζθνπφ ζπκπιήξσζεο ησλ 

εθδφζεσλ γηα απνζηνιή ζε λένπο ζπλδξνκεηέο.  

 θελψλ πιαζηηθψλ θαιπκκάησλ. Έρεη ηε θξνληίδα παξαθνινχζεζεο απνζεκάησλ 

ησλ θαιπκκάησλ AIS θαζψο θαη ηε κέξηκλα πξνκήζεηαο ησλ αλαγθαίσλ 

πνζνηήησλ 

 

Έληππα : (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV) 

 

-Τπεξεζηαθφ εκείσκα «Αλάζεζεο έθδνζεο εγγξάθσλ» (Γ.3.1) 

-Αίηεζε «Υνξήγεζεο Αεξνλαπηηθψλ Δθδφζεσλ»  (Γ.3.2) 

-Αίηεζε «Υνξήγεζεο Αεξνλαπηηθψλ Δθδφζεσλ» ζε μελφγισζζν θείκελν (Γ.3.3) 

-Δγθξηηηθή «Απφθαζε Γηάζεζεο Αεξνλαπηηθψλ Δθδφζεσλ» (Γ.3.4) 

-Απνδεηθηηθφ «Παξαιαβήο Αεξνλαπηηθψλ Δθδφζεσλ» (Γ.3.5) 

-Έληππν «Γηάζεζεο Αεξνλαπηηθψλ Δθδφζεσλ» (Γ.3.6) 
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Σν Σππνγξαθείν εθηππψλεη ηηο ζειίδεο  

Σν Σκήκα AIP (Δ1/Α) ιακβάλεη Αίηεζε 

ζπλδξνκεηή 

Απνζηνιή ηππσκέλνπ Δγρεηξηδίνπ ζην Σκήκα 

AIP (Δ1/Α)  

ΟΥΙ 

ΝΑΙ 

Απνζηνιή εθδφζεσλ ζηνλ ζπλδξνκεηή 
 

Σν Σκήκα AIP (Δ1/Α) εθδίδεη «Δγθξηηηθή 

Απφθαζε δσξεάλ ρνξήγεζεο» 

Καιχπηεη πξνυπνζέζεηο γηα 

ΓΩΡΔΑΝ ρνξήγεζε? 

 

Σν Σκήκα AIP (Δ1/Α) ειέγρεη εάλ ν 

ζπλδξνκεηήο δηθαηνχηαη ΓΩΡΔΑΝ ρνξήγεζε 

Καηαρψξεζε ζπλδξνκεηψλ ζε πίλαθεο 
 

Αξρεηνζέηεζε δηθαηνινγεηηθψλ 

Καηαρψξεζε ζπλδξνκεηψλ ζε πίλαθεο 
 

 
 

Σν Σκήκα AIP(Δ1/Α) εθδίδεη «Δγθξηηηθή Απφθαζε επί 

πιεξσκήο ρνξήγεζεο» 

Σν (ΛΔΚ) εθδίδεη & απνζηέιιεη ζηνλ ζπλδξνκεηή 

Υξεκαηηθή Δληνιή ηηκνιφγην 

Σν Σκήκα AIP(Δ1/Α) ιακβάλεη απφ ηνλ ζπλδξνκεηή 

ηελ απφδεημε θαηάζεζεο  

Απνζηνιή εθδφζεσλ ζηνλ ζπλδξνκεηή 
 

Απνζηνιή θσηναληηγξάθσλ ζην (ΛΔΚ) 

 

 

Αξρεηνζέηεζε δηθαηνινγεηηθψλ 

 

Απνζηνιή θσηναληηγξάθσλ ζην (ΛΔΚ) 

 

Κνηλνπνίεζε «Δγθξηηηθήο Απφθαζεο» ζην 

(ΛΔΚ) 

Γηαβίβαζε «Δγθξηηηθήο Απφθαζεο» & «Αίηεζεο» ζην 

(ΛΔΚ) 

Παξαιαβή ηειηθψλ εγγξάθσλ απφ Σκήκα AIP 

(Δ1/Α)  

Απνζηνιή ζην Σππνγξαθείν, ζε κνξθή pdf 

αξρείνπ  

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗ ΤΠΟΓΙΔΡΓΑΙΑ 3 : 
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5. ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 
ΑΥΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ 
ISO/IEC 27001:2005 

5.1. Ειςαγωγή 

Σν πξφηππν ISΟ/IEC 27001:2005 απνηειείηαη απφ νθηψ ελφηεηεο θαη δχν παξαξηήκαηα. 

ηηο ηξείο πξψηεο ελφηεηεο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ νξνινγία, ελψ απφ ηελ ηέηαξηε 

ελφηεηα μεθηλνχλ νη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ. ην παξφλ θεθάιαην ζα απνηππσζνχλ 

απηέο νη απαηηήζεηο. πγθεθξηκέλα, νη«4.χζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο 

ΠιεξνθνξηψλISMS-Γεληθέο Απαηηήζεηο»,«5.Δπζχλε Γηνίθεζεο»,«6.Δζσηεξηθέο 

Δπηζεσξήζεηο ISMS»,«7.Αλαζθφπεζε Γηνίθεζεο ISMS», «8.Βειηίσζε ISMS» θαζψο 

θαη ην «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α.ηφρνη ειέγρσλ & έιεγρνη». 

 

Παξάιιεια, ζα πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζχγθξηζε ηεο βαζηθήο δηεξγαζίαο έθδνζεο θαη 

ελεκέξσζεο ηνπ Δγρεηξηδίνπ ΑΗΡ, φπσο απνηππψζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ζε 

ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ, ψζηε λα πξνθχςεη ν βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν ην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο θξίζηκσλ αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ εθαξκφδεη ε 

Τ.Π.Α πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO/IEC 27001:2005 «πζηήκαηα 

Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ-Απαηηήζεηο».  

 

Σέινο, φπνπ πξνθχπηεη απφθιηζε κεηαμχ ηεο απαίηεζεο ηνπ πξνηχπνπ θαη ηεο 

ππάξρνπζαο πξνζέγγηζεο ηνπ νξγαληζκνχ, ζα παξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο θαη ηξφπνη νη 

νπνίνη ζα ζπκβάιινπλ ζηε ζχγθιηζε ηεο δηεξγαζίαο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ. 
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5.2. Γενικέσ Απαιτήςεισ  

 

 

Απαίηηζη 4  

ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

4.1  Γεληθέο απαηηήζεηο 
 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη, εθαξκφζεη, ιεηηνπξγήζεη, παξαθνινπζήζεη, 

ειέγμεη, δηαηεξήζεη θαη βειηηψζεη έλα ηεθκεξησκέλν χζηεκα ISMS ζην πιαίζην ηεο 

ζπλνιηθήο νξγάλσζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ 

αληηκεησπίδεη. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ δηεζλνχο πξνηχπνπ νη δηαδηθαζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη βαζίδνληαη ζην κνληέιν PDCA. 

 

4.2    Καζηέξσζε/δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο  Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ –   ISMS (Information Security 

Management System) 

 

 

4.2.1 Καζηέξσζε ηνπ ISMS 

 

 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα πξάμεη ηα εμήο : 

 

α) Να θαζνξίζεη ην αληηθείκελν θαη ηα φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο ISMS απφ ηελ άπνςε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δνπιεηάο, ηνπ νξγαληζκνχ, ηεο ζέζεο ηνπ, ησλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ θαη ηεο ηερλνινγίαο ηνπ, θαζψο θαη λα ζπκπεξηιάβεη ιεπηνκέξεηεο ηπρφλ 

εμαηξέζεσλ απφ ην αληηθείκελν θαζψο θαη ηελ αηηηνιφγεζε ηνπο (βι. 1.2). 

 

Ναη, ν νξγαληζκφο έρεη δηαηππψζεη σο αληηθείκελν ηνπ ζπζηήκαηνο ISMS ηελ θαζηέξσζε 

κηαο επίζεκεο θαη ζαθήο πξνζέγγηζεο ηεο ζπζηεκαηηθήο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ πνπ ζέηνπλ 

ε Διιεληθή Ννκνζεζία, νη Δπξσπατθέο Οδεγίεο θαη ε Γηεζλήο χκβαζε ηνπ Γηεζλνχο 

Οξγαληζκνχ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο ICAO (International Civil Aviation Organization) κε 

ην Παξάξηεκα 15 (Annex 15). Με ηνλ φξν «ζπζηεκαηηθή δηαρείξηζε αζθάιεηαο 

πιεξνθνξηψλ» λνείηαη ε ελαξκφληζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηά ηελ παξνρή αεξνλαπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο χπαξμεο ηθαλνχ πξνζσπηθνχ, θνηλψλ δηαδηθαζηψλ θαη θνηλήο 

εξκελείαο ησλ θαλνληζκψλ.  
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Ζ πνιηηηθή αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ θαζνξίδεη σο φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο φιεο ηηο κνλάδεο 

ηνπ νξγαληζκνχ πνπ επεξεάδνπλ θαη επεξεάδνληαη απφ ην ζχζηεκα, δειψλνληαο φηη ζην 

ζχζηεκα ISMS ζπκκεηέρνπλ νη κνλάδεο εθείλεο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Δηδηθφηεξα, ε Γηεχζπλζε Αεξνιηκέλσλ (Γ3) , ε 

Γηεχζπλζε Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο (Γ4), ε Γηεχζπλζε Σειεπηθνηλσληψλ (Γ5), ε 

Γηεχζπλζε Ζι.πζηεκάησλ Αεξνλαπηηιίαο (Γ6), ε Γηεχζπλζε Αεξνλαπηηθψλ Δθδφζεσλ 

(Δ1) καδί κε ην ηκήκα ηεο Σκήκα Δγρεηξηδίσλ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ-AIP (Δ1/Α). 

 

β) Να θαζνξίζεη κηα πνιηηηθή ISMS βαζηζκέλε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνπιεηάο, ζηνλ 

νξγαληζκφ, ζηε ζέζε ηνπ, ζηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ζηελ ηερλνινγία ηνπ, ε νπνία :  

 

1. ζα πεξηιακβάλεη έλα πιαίζην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη ζα 

θαζηεξψλεη κηα γεληθή θαηεχζπλζε θαη ηηο αξρέο γηα ηελ αλάιεςε 

δξάζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 

 

Ναη, ν νξγαληζκφο έρεη επίζεκα δηαηππψζεη φηη ζηφρνο είλαη ε ελαξκφληζε ζπζηεκάησλ 

θαη δηαδηθαζηψλ θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ (AIS-

Aeronautical Information Services). Δπίζεο, έρεη εληνπίζεη φηη κέζνλ γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ ζηφρνπ είλαη ε χπαξμε ηθαλνχ πξνζσπηθνχ, θνηλψλ δηαδηθαζηψλ θαη θνηλή εξκελεία 

ησλ θαλνληζκψλ. 

 

2. ζα ιακβάλεη ππφςε ηε δνπιεηά θαη ηηο λνκηθέο ή θαλνληζηηθέο 

απαηηήζεηο, θαη ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο αζθαιείαο 

 

Ναη, ν νξγαληζκφο δηαζέηεη πνιηηηθή αζθαιείαο πιεξνθνξηψλ ε νπνία έρεη θαζνξηζηεί 

απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (Αεξνπνξηθφ Κψδηθα, Νφκνπο, Π.Γ, Τπνπξγηθέο 

Απνθάζεηο θα), απφ ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή 

Ννκνζεζία θαζψο θαη απφ ηηο απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε Γηεζλή χκβαζε ηνπ 

Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο ICAO (International Civil Aviation 

Organization) θαη ην Παξάξηεκα 15 (Annex 15). 

 

3. ζα επζπγξακκίδεηαη κε ηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ, κέζα ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ε εγθαηάζηαζε θαη 

ζπληήξεζε ηνπ ISMS ζα ιάβεη ρψξα  

 

Ναη, ε πνιηηηθή αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο εληνπηζκνχ 

ησλ θηλδχλσλ, αμηνιφγεζεο θαη κείσζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο, νη νπνίεο απνηεινχλ θαη ηε 

βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

4. ζα θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ν θίλδπλνο  

 



 

77  

 

Εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 27001 ςτη διαχείριςη κρίςιμων πληροφοριών τησ ΤΠΑ 

 
 

Ναη, νη ελδερφκελνη θίλδπλνη αμηνινγνχληαη αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ησλ ζπλεπεηψλ 

ηνπο ζηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ θαη αλάινγα κε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζήο ηνπο. 

 

5. ζα έρεη εγθξηζεί απφ ηε δηνίθεζε 

 

Ναη, ε πνιηηηθή αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ έρεη εγθξηζεί θαη ππνγξαθεί απφ ηνλ Γηνηθεηή 

ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο. 

 

γ) Να θαζνξίζεη ηελ «πξνζέγγηζε εθηίκεζεο θηλδχλνπ» ηνπ νξγαληζκνχ 

 

1.   λα πξνζδηνξίζεη κηα κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ πνπ είλαη  

θαηάιιειε γηα ην ISMS, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο 

δνπιεηάο, θαη γηα ηηο λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο 

 

2. λα αλαπηχμεη θξηηήξηα γηα ηελ απνδνρή ησλ θηλδχλσλ θαη λα 

πξνζδηνξίζεη ηα απνδεθηά επίπεδα θηλδχλνπ 

 

Ζ κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ πνπ ηειηθά ζα επηιεγεί πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη 

νη αμηνινγήζεηο ησλ θηλδχλσλ παξάγνπλ ζπγθξίζηκα θαη  αλαπαξάμηκα απνηειέζκαηα. 

 

Ναη, ν νξγαληζκφο έρεη εθπνλήζεη δηαδηθαζίεο εληνπηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ, αμηνιφγεζεο θαη 

κείσζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο. Οη δηαδηθαζίεο απηέο είλαη ηεθκεξησκέλεο θαη ζα 

αλαιπζνχλ παξαθάησ. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζε ζπγθξηηηθνχο πίλαθεο. 

 

(Risk Identification) 

 

δ) Να εληνπίζεη ηνπο θηλδχλνπο  

 

1. λα εληνπίζεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εκπίπηνπλ ζην αληηθείκελν 

εθαξκνγήο ηνπ ISMS θαη ηνπο ηδηνθηήηεο απηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ  

 

Ναη, ν νξγαληζκφο έρεη εληνπίζεη ηνπο θηλδχλνπο : 

-ζηνλ εμνπιηζκφ 

-ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα (ρξήζηεο & δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο)  

-ζηηο δηαδηθαζίεο 

 

εκείσζε : 

(ν φξνο "ηδηνθηήηεο" πξνζδηνξίδεη έλα άηνκν πνπ έρεη ηελ εγθεθξηκέλε επζχλε 

δηαρείξηζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγήο, ηελ αλάπηπμε, ηε ζπληήξεζε, ηε ρξήζε θαη 

ηελ αζθάιεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Με ηνλ φξν "ηδηνθηήηεο" δελ ζεκαίλεη φηη 

ην άηνκν έρεη πξαγκαηηθά δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν) 
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2. λα πξνζδηνξίζεη ηηο απεηιέο γηα ηα πεξηνπζηαθά απηά ζηνηρεία 

 

Ναη, ν νξγαληζκφο έρεη εληνπίζεη ηηο απεηιέο : 

 

 ζηνλ εμνπιηζκφ : θπζηθή θαηαζηξνθή (ζεηζκφο, ηζνπλάκη), μαθληθέο θαηαζηξνθέο 

(κπιάθ-νπη), αηχρεκα (ππξθαγηά), θινπή, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο (9/11), ηνχο, 

δηάξθεηα δσήο 

 

 ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα (ρξήζηεο & δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο) : ιαλζαζκέλε 

θαηαρψξεζε, παξάιεηςε θαηαρψξεζεο, απψιεηα εληχπνπ, παξάλνκε πξφζβαζε 

 

 ζηηο δηαδηθαζίεο :αιιαγή δηαδηθαζίαο δίρσο έγθαηξε ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε 

πξνζσπηθνχ 

 

3. λα πξνζδηνξίζεη ηα ηξσηά ζεκεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ 

αλαιχνληαο ηηο απεηιέο 

 

Ναη, ν νξγαληζκφο αλαιχνληαο ηηο παξαπάλσ απεηιέο πξνζδηφξηζε ηα ηξσηά ζεκεία : 

 

 Έιιεηςε back-up,αζθάιεηαο ρψξνπ, ρξήζε ινγηζκηθνχ anti-virus, έιιεηςε 

 αληρλεπηψλ θαπλνχ, έιιεηςε γελλήηξηαο, ειιηπή ζπληήξεζε 

 Διιηπήο εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, φρη ρξήζε πξνζσπηθψλ θσδηθψλ 

 Αλχπαξθηε εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ φζνλ αθνξά ηηο αιιαγέο 

 

4. λα πξνζδηνξίζεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ελδέρεηαη λα έρεη ε απψιεηα ηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο, ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ζηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

 

Ναη, ν νξγαληζκφο πξνζδηφξηζε ηηο επηπηψζεηο : 

 

 Καθή ιεηηνπξγία  

 Απψιεηα θήκεο  

 Ννκηθέο θπξψζεηο 

 

(Risk Assessment) 

 

ε) Να αλαιχζεη θαη αμηνινγήζεη ηνπο θηλδχλνπο  

 

 

1. λα αμηνινγήζεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ νξγαληζκφ πνπ 



 

79  

 

Εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 27001 ςτη διαχείριςη κρίςιμων πληροφοριών τησ ΤΠΑ 

 
 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ απνηπρίεο ζηε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλέπεηεο ηεο απψιεηαο ηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο, ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ  

 

Ναη, ν νξγαληζκφο ζην ζηάδην απηφ αμηνινγεί θαη θαηεγνξηνπνηεί ηνπο ελδερφκελνπο 

θηλδχλνπο πνπ έρεη εληνπίζεη αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηε ζνβαξφηεηα ησλ 

ζπλεπεηψλ ηνπο ζηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ.  

 

Έλαο ελδερφκελνο θίλδπλνο δηαβαζκίδεηαη φζνλ αθνξά ηε ζνβαξφηεηά ηνπ ζχκθσλα κε 

ηνλ αθφινπζν Πίλαθα 1. 

 

Βαζκόο νβαξόηεηαο Δπηπηώζεηο 

33 Μέγηζηνο βαζκφο Μείδσλ πκβάλ 

 

2 εκαληηθφ πκβάλ  

 

1 Διάρηζηνο βαζκφο Ρνπηίλαο πκβάλ  

 

(θακία άκεζε επίπησζε) 

 

Γηα παξάδεηγκα,  

 

Λάζνο «ζπληεηαγκέλεο αεξνδξνκίσλ»               Βαζκφο νβαξφηεηαο : 3 

Λάζνο «ζπληεηαγκέλεο ξαδηνβνεζεκάησλ»  Βαζκφο νβαξφηεηαο : 2 

Λάζνο «ππφινηπα δεδνκέλα»    Βαζκφο νβαξφηεηαο : 1 

 

2. λα αμηνινγήζεη ηε ξεαιηζηηθή πηζαλφηεηα λα ζπκβνχλ απνηπρίεο ζηε  

δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο δεδνκέλνπ ησλ απεηιψλ πνπ επηθξαηνχλ θαη 

ησλ ηξσηψλ ζεκείσλ, θαη λα αμηνινγήζεη θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ 

ζπλδένληαη κε απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θαζψο θαη ηνπο ειέγρνπο 

πνπ εθαξκφδνληαη ζήκεξα  

 

Ναη, ν νξγαληζκφο έρεη εθηηκήζεη ηε ξεαιηζηηθή πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ θηλδχλνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο πνηνηηθή δηαβάζκηζε, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 2. 

 

 

 

 

 

 

 



 

80  

 

Εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 27001 ςτη διαχείριςη κρίςιμων πληροφοριών τησ ΤΠΑ 

 
 

Πηζαλόηεηα Δκθάληζεο Κηλδύλνπ 

Πνηνηηθή 

Γηαβάζκηζε 

1 

Απίζαλν 

2 

Πηζαλό 

3 

πρλό 

Aπίζαλν λα ζπκβεί 

ζηε δηάξθεηα δσήο 

ηνπ ζπζηήκαηνο 

Πηζαλφ λα ζπκβεί 

κηα θνξά ζηε 

δηάξθεηα δσήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο 

Πηζαλφ λα ζπκβεί 

κηα ή πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ζηε δσή ηνπ 

ζπζηήκαηνο 

 

3. λα εθηηκήζεη ηα επίπεδα ησλ θηλδχλσλ  

 

Ναη, ν νξγαληζκφο έρεη πηνζεηήζεη ηελ επξέσο γλσζηή κέζνδν ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ 

δπν βαζκνινγηψλ ψζηε λα πξνθχςνπλ ηα ηειηθά επίπεδα θηλδχλνπ, ηελ νπνία αλαθέξεη 

θαη ν Humphreys (2008) :  

 

Δπίπεδν θηλδχλνπ = (Βαζκφο ζνβαξφηεηαο θηλδχλνπ) * ( Βαζκφο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο 

θηλδχλνπ) 

 

Ο νξγαληζκφο εθηηκά ηα επίπεδα ηνπ θηλδχλνπ θαη ηα αλαιχεη ζηνλ Πίλαθα 3. 

 

 Πηζαλόηεηα Δκθάληζεο Δλδερόκελνπ Κηλδύλνπ 

Δπίπεδν Κηλδύλνπ 1 

Απίζαλν 

2 

Πηζαλό 

3 

πρλό 

3    

Μείδσλ   πκβάλ 

3 6 9 

2  

νβαξφ πκβάλ 

2 4 6 

1  

πκβάλ  Ρνπηίλαο 

1 2 3 

 

 

4. λα απνθαζίζεη εάλ νη θίλδπλνη είλαη απνδεθηνί ή αλ απαηηνχλ ζεξαπεία 

κε βάζε ηα θξηηήξηα γηα ηελ απνδνρή θηλδχλσλ πνπ ζπζηάζεθαλ πξηλ 

(βι. 4.2.1.γ.2) 

 

Ναη, ν νξγαληζκφο δηαζέηεη κηα ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία απνδνρήο ησλ θηλδχλσλ. 

πγθεθξηκέλα, ν νξγαληζκφο ραξαθηεξίδεη έλα πηζαλφ θίλδπλν «απνδεθηφ» γηα επίπεδα 1 

& 2 ή «κε απνδεθηφ» γηα επίπεδα 6 & 9. Γηα ηηο ελδηάκεζεο θαηαζηάζεηο, επίπεδα 3 & 4, 

ν θίλδπλνο ραξαθηεξίδεηαη επαλεμεηαζηένο θαη είλαη απαξαίηεηε ε ιήςε κέηξσλ 
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ειαρηζηνπνίεζεο ή κείσζήο ηνπ ψζηε λα γίλεη ηνπιάρηζηνλ «αλεθηφο». Ο νξγαληζκφο 

απνθαζίδεη ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 4. 

 

Πηζαλόηεηα Δκθάληζεο Δλδερόκελνπ Κηλδύλνπ 

 

νβαξόηεηα 

Κηλδύλνπ 

1 

Απίζαλν 

2 

Πηζαλό 

3 

πρλό 

3  

Δπανεξεηαζηέορ 

 

 

Μη-αποδεκηόρ 

 

Μη-αποδεκηόρ 

2  

Δπανεξεηαζηέορ 

 

 

Δπανεξεηαζηέορ 

 

 

Μη-αποδεκηόρ 

1  

Αποδεκηόρ 

 

 

Αποδεκηόρ 

 

 

Δπανεξεηαζηέορ 

 

 

(Potential risk treatment)  

 

ζη) Να πξνζδηνξίζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο γηα ηελ    

αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ. Πηζαλέο ελέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ: 

 

1. εθαξκνγή θαηάιιεισλ ειέγρσλ (Μείωζη κινδύνοσ) 

 

Ναη, ν νξγαληζκφο φηαλ δηαπηζηψζεη φηη έλαο θίλδπλνο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηα 

πξνθαζνξηζκέλα επίπεδα αζθαιείαο, δειαδή «Με-απνδεθηφο» ή «επαλεμεηαζηένο», 

εθαξκφδεη θαηάιιεινπο ειέγρνπο πνπ κεηψλνπλ ηελ επηθηλδπλφηεηα ή ηελ πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο ηνπ θηλδχλνπ ή θαη ησλ δχν καδί. 

 

2. ελ γλψζεη ηνπ ν νξγαληζκφο θαη αληηθεηκεληθά λα απνδερηεί ηνπο 

θηλδχλνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νξγαληζκφο πιεξνί ζαθψο ηηο 

πνιηηηθέο θαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλάιεςε θηλδχλσλ (βι. 4.2.1.γ.2.) 

(Αποδοτή) 

 

Ναη, ν νξγαληζκφο ελ γλψζεη ηνπ θαη αληηθεηκεληθά, εθφζνλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζην 4.2.1.ε.4. θαη Πίλαθα 4, απνδέρεηαη θηλδχλνπο. Απνδέρεηαη δειαδή ηελ 

απψιεηα φηαλ ζπκβαίλεη. Ζ απνδνρή θηλδχλνπ είλαη κηα βηψζηκε ζηξαηεγηθή ηνπ 

νξγαληζκνχ γηα ηνπο κηθξνχο θηλδχλνπο θαη γηα ηνπο πνιχ κεγάινπο θηλδχλνπο πνπ έρνπλ 

φκσο πνιχ κηθξή πηζαλφηεηα λα ζπκβνχλ.  

 

 

 



 

82  

 

Εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 27001 ςτη διαχείριςη κρίςιμων πληροφοριών τησ ΤΠΑ 

 
 

3. απνθπγή ησλ θηλδχλσλ (Αποθσγή)  

 

Ναη, ν νξγαληζκφο έρεη πηνζεηήζεη ηε κέζνδν ηεο απνθπγήο γηα νξηζκέλνπο θηλδχλνπο. 

Δηδηθφηεξα : 

 

-  έρεη εγθαηαζηήζεη εηδηθά πξνγξάκκαηα (anti-virus software), πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη 

ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ηψλ.  

- ρξεζηκνπνηεί «ηξνθνδνηηθά αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο (UPS-Un interruptible power 

supply)», ψζηε λα απνθχγεη ηνλ θίλδπλν δηαθνπήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ 

ή ηεο απψιεηαο θξίζηκσλ αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ εμαηηίαο κηαο πηψζεο ηάζεο 

ξεχκαηνο. 

 

4. κεηαθνξά ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηρείξεζε ζε άιια 

κέξε (π.ρ. αζθαιηζηέο, πξνκεζεπηέο) (Μεηαβίβαζη) 

 

Ναη, ν νξγαληζκφο έρεη κεηαθέξεη νξηζκέλνπο θηλδχλνπο. πγθεθξηκέλα :  

 

- έρεη αζθαιίζεη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο, 

ζεηζκνχ, πιεκκχξαο. 

- έρεη θξνληίζεη ζηηο ζπκβάζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ινγηζκηθνχ 

ηνπ λα ππάξρνπλ ξήηξεο γηα απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε βιάβεο ή θαθήο ιεηηνπξγίαο 

φηαλ απηή νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ πξνκεζεπηή. 

 

(Create risk management plan) 

 

δ) Να επηιέμεη ζηφρνπο ειέγρσλ θαη ηνπο ειέγρνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ 

 

Οη ζηφρνη ησλ ειέγρσλ θαη νη έιεγρνη πξέπεη λα επηιέγνληαη θαη λα εθαξκφδνληαη κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ θηλδχλσλ θαη ηε δηεξγαζία ζεξάπεπζεο ησλ θηλδχλσλ. 

Ζ επηινγή απηή πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηα θξηηήξηα γηα ηελ απνδνρή ησλ θηλδχλσλ 

(βι. 4.2.1.γ.2), θαζψο θαη ηηο λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο θαη ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο.  

 

Οη ζηφρνη ησλ ειέγρσλ θαη νη έιεγρνη απφ ην Παξάξηεκα Α, πξέπεη λα επηιέγνληαη σο 

κέξνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο σο θαηάιιεινη γηα λα θαιχςνπλ ηηο απαηηήζεηο πνπ 

πξνζδηνξίζηεθαλ. 

 

Ζ ιίζηα κε ηνπο ζηφρνπο ησλ ειέγρσλ θαη ηνπο έιεγρνη πνπ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα 

Α δελ είλαη εμαληιεηηθή θαη επηπιένλ ζηφρνη ειέγρνπ θαη έιεγρνη κπνξνχλ επίζεο λα 

επηιέγνληαη 
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Ναη, ν νξγαληζκφο έρνληαο ζπλππνινγίζεη ηνπο παξάγνληεο απηνχο έρεη επηιέμεη απφ ηνλ 

Πίλαθα Α.1 ηνπ πξνηχπνπ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ειέγρσλ θαη ειέγρνπο γηα ηνλ θάζε 

θίλδπλν μερσξηζηά.  

 

Οξηζκέλνη απφ απηνχο ηνπο ειέγρνπο είλαη «θαιέο γεληθέο πξαθηηθέο» θαη έρνπλ 

εθαξκνζηεί ζε φιν ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ηνπ νξγαληζκνχ 

νχηνο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, ελψ θάπνηνη άιινη είλαη «έιεγρνη 

ζε επίπεδν δηεξγαζίαο» θαη εθαξκφδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πάλσ ζηε βαζηθή 

δηεξγαζία έθδνζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ «Δγρεηξηδίνπ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ 

(ΑΗΡ)». 

 

Οη δχν απηέο θαηεγνξίεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 5, Δλφηεηα 5.7. 

 

ε) Να ιάβεη ηελ έγθξηζε ηεο δηνίθεζεο  φζνλ αθνξά ηνπο πξνηεηλφκελνπο ελαπνκέλνληεο 

θηλδχλνπο  

 

«Δλαπνκείλαληαο θίλδπλνο» είλαη ν θίλδπλνο πνπ δε γίλεηαη κεδέλ, πνπ δειαδή απνκέλεη 

αθφκα θαη κεηά ηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο. 

 

Ναη, ππάξρεη κία επίζεκε απνδνρή ηνπ ελαπνκείλαληα θηλδχλνπ εθ κέξνο ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

 

ζ) Να ιάβεη ηελ άδεηα ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ISMS 

 

 

Ναη, ν νξγαληζκφο έρεη ιάβεη γξαπηή θαη ππνγεγξακκέλε άδεηα απφ ηε Γηνίθεζε γηα ηε 

ιεηηνπξγία ελφο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ (ISMS). 

 

η)  Να ζπληάμεη κηα Γήισζε Δθαξκνζηκφηεηαο 

 

Μηα Γήισζε Δθαξκνζηκφηεηαο πξέπεη λα εηνηκαζηεί ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα 

αθφινπζα:  

 

1. ηνπο ζηφρνπο ησλ ειέγρσλ θαη ηνπο ειέγρνπο πνπ επηιέρηεθαλ ζην 

(4.2.1.δ) θαη ηελ αηηηνιφγεζε ηεο επηινγήο ηνπο  

2. ηνπο ζηφρνπο ησλ ειέγρσλ θαη ηνπο ειέγρνπο πνπ εθαξκφζηεθαλ 

πξφζθαηα θαη  

3. ν απνθιεηζκφο θάζε ζηφρνπ ειέγρσλ  θαη ειέγρνπ ηνπ παξαξηήκαηνο 

Α θαη ηελ αηηηνιφγεζε ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπο  

 

Ζ Γήισζε Δθαξκνζηκφηεηαο παξέρεη κηα πεξίιεςε ησλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε 

ζεξαπεία ησλ θηλδχλσλ. Γηθαηνινγεί εμαηξέζεηο, παξέρεη ηε δηαζηαχξσζε φηη θαλέλαο 
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έιεγρνο δελ έρεη παξαιεθζεί απφ απξνζεμία. 

 

Ναη, ν νξγαληζκφο έρεη ζπληάμεη κηα «Γήισζε Δθαξκνζηκφηεηαο» ε νπνία πεξηιακβάλεη 

ηνπο 13 ζηφρνπο ειέγρσλ θαη ηνπο ειέγρνπο πνπ επηιέρζεθαλ απφ ην Παξάξηεκα Α ηνπ 

πξνηχπνπ θαη ηνπο νπνίνπο ηψξα εθαξκφδεη θαζψο θαη ηελ αηηηνιφγεζε ηεο επηινγήο 

ηνπο. (Κεθάιαην 5,Δλφηεηα 5.7). 

 

 

4.2.2  Δθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ISMS 

 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα θάλεη ηα αθφινπζα : 

 

α) Να δηαηππψζεη έλα ζρέδην κείσζεο θηλδχλνπ πνπ ζα πξνζδηνξίδεη ηελ θαηάιιειε 

δηαρείξηζε, ηνπο πφξνπο, ηηο επζχλεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ (βι. Απαίηηζη 5) 

 

 

Ναη, ν νξγαληζκφο πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ νη έιεγρνη έρεη δηαηππψζεη έλα 

«ρέδην Μείσζεο Κηλδχλνπ (Risk Treatment Plan) » ην νπνίν πξνζδηνξίδεη γξαπηψο ηε 

δηαδηθαζία, ηηο επζχλεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κε 

ζπκκνξθψζεσλ θαη ησλ ζπκβάλησλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ εμαηηίαο ησλ 

ηειεπηαίσλ θαη παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ. 

 

β) Να εθαξκφζεη ην ζρέδην κείσζεο θηλδχλνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη 

πξνθαζνξηζκέλνη ζηφρνη ειέγρσλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ ξφισλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ  

 

 

Ναη, ν νξγαληζκφο εθαξκφδεη ην ρέδην Μείσζεο Κηλδχλνπ (Risk Treatment Plan) πνπ 

έρεη δηαηππψζεη φηαλ πξνθχςεη θάπνηα κε ζπκκφξθσζε. 

 

πγθεθξηκέλα, κφιηο εληνπηζηεί κε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ, κε 

επζχλε ησλ Γηεπζπληψλ ησλ κνλάδσλ ιακβάλνληαη ηα άκεζα δηνξζσηηθά κέηξα θαη 

εθδίδεηαη κηα «Αλαθνξά αζθάιεηαο» πξνο ηε Γηνίθεζε. ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξφλν 

κε επζχλε πάιη ησλ Γηεπζπληψλ ησλ εκπιεθφκελσλ κνλάδσλ ζπγθεληξψλνληαη ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία. Τπνβάιινληαη πξνηάζεηο, ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα δηνξζσηηθά 

κέηξα, επαιεζεχνληαη θαη απνζηέιιεηαη έλα ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ζηε Γηνίθεζε. 

 

γ)  Να εθαξκφζεη ηνπο ειέγρνπο πνπ επηιέγεθαλ ζην (4.2.1.δ) ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη 

ζηφρνη ησλ ειέγρσλ 

 

Ναη, ν νξγαληζκφο εθαξκφδεη ηνπο ειέγρνπο πνπ επηιέρζεθαλ ζην (4.2.1.δ).  
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δ) Να θαζνξίζεη πψο ζα κεηξεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειέγρσλ ή ησλ νκάδσλ 

ειέγρσλ πνπ επηιέγεθαλ θαη λα πξνζδηνξίζεη πψο απηέο νη κεηξήζεηο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ ζηελ 

παξαγσγή ζπγθξίζηκσλ θαη επαλαιακβαλφκελσλ απνηειεζκάησλ (βι. 4.2.3.γ) 

 

εκείσζε :  

ε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ειέγρσλ επηηξέπεη ζηνπο managers θαη ζην 

πξνζσπηθφ λα απνθαζίζνπλ πφζν θαιά νη έιεγρνη επηηπγράλνπλ ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο 

ζηφρνπο ειέγρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. 

 

Όρη, ν νξγαληζκφο δελ έρεη θαζνξίζεη κέζνδν κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ειέγρσλ. 

 

ε)  Να εθαξκφζεη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο (βι. 5.2.2) 

 

Ναη, ν νξγαληζκφο πξαγκαηνπνηεί πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο.  

 

Οη αξκφδηνη ππάιιεινη γηα ηελ εηζαγσγή θαη επεμεξγαζία αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

ζπκκεηέρνπλ ζε εμάκελα εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ζε αληίζηνηρα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ.  

 

ηφρνο απηψλ ησλ ζεκηλαξίσλ είλαη ε εθπαίδεπζε ηνπ εκπιεθφκελνπ πξνζσπηθνχ ζε 

λέεο ηερληθέο, ζπζηήκαηα ή δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ άιια επξσπατθά θξάηε.  

 

ζη)  Να δηαρεηξίδεηαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ISMS 

 

Ναη, ν νξγαληζκφο δηαρεηξίδεηαη ν ίδηνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

δ)  Να δηαρεηξίδεηαη ηνπο πφξνπο γηα ην ISMS (βιέπε 5.2) 

 

Ναη, δηαρεηξίδεηαη ηνπο πφξνπο γηα ην ζχζηεκα. 

 

ε) Να εθαξκφζεη δηαδηθαζίεο θαη άιινπο ειέγρνπο ηθαλνχο λα επηηξέςνπλ ηελ ηαρεία 

αλίρλεπζε ζπκβάλησλ αζθαιείαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπκβάλησλ αζθαιείαο 

(βι.4.2.3.α) 

 

Όρη, ν νξγαληζκφο δελ εθαξκφδεη επηπιένλ ειέγρνπο πέξαλ εθείλσλ πνπ έρεη επηιέμεη απφ 

ην Παξάξηεκα Α ηνπ πξνηχπνπ θαη ηνπο έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηε «Γήισζε 

Δθαξκνζηκφηεηάο» ηνπ (Κεθάιαην 5, Δλφηεηα 5.7). 
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4.2.3 Παξαθνινύζεζε θαη επαλεμέηαζε ηνπ ISMS 

 

 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα θάλεη ηα αθφινπζα : 

 

α) Να εθηειεί ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ επαλεμέηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη άιισλ 

ειέγρσλ γηα λα : 

 

Ναη, ν νξγαληζκφο παξαθνινπζεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζε «επίπεδν 

δηεξγαζίαο» κέζσ ειέγρσλ πνπ έρεη επηιέμεη απφ ην Παξάξηεκα Α ηνπ πξνηχπνπ θαη 

ηνπο νπνίνπο εθαξκφδεη ζε ζπγθεθξηκέλα θξίζηκα ζεκεία ζε θάζε ππνδηεξγαζία. 

(Κεθάιαην 5- Δλφηεηα 5.7) 

 

 

1. εληνπίδεη έγθαηξα ζθάικαηα θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ  

 

Ναη, αθνχ κε ηε ρξήζε απηψλ ησλ ειέγρσλ (αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα) ζε θνκβηθά 

ζεκεία ηεο δηεξγαζίαο θαηνξζψλεη λα εληνπίδεη έγθαηξα ηπρφλ ζθάικαηα. 

 

2. αλαγλσξίδεη έγθαηξα επηηπρεκέλεο ή κε απφπεηξεο παξαβίαζεο ηεο 

αζθάιεηαο θαη πεξηζηαηηθά αζθαιείαο   

 

Ναη, νη έιεγρνη απηνί επηηξέπνπλ θαη ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ θάπνηαο απφπεηξαο 

παξαβίαζεο. 

 

3. επηηξέπεη ζηε δηνίθεζε λα απνθαζίδεη εάλ νη δξαζηεξηφηεηεο 

αζθαιείαο ζα αλαηίζεληαη ζε αλζξψπνπο ή ζα εθαξκφδνληαη απφ ηελ 

εθηέιεζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο, φπσο είλαη αλακελφκελν  

 

Ναη, δηφηη κέζα απφ ηνπο ειέγρνπο απηνχο δηαθαίλεηαη αλ θάπνην ζεκείν ηεο δηεξγαζίαο 

ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν θαη αζθαιέζηεξν λα απηνκαηνπνηεζεί πιήξσο. 

 

4. βνεζά ζηνλ εληνπηζκφ γεγνλφησλ αζθάιεηαο θαη έηζη λα απνηξέςεη λα 

ζπκβνχλ επεηζφδηα αζθάιεηαο ,κε ηε ρξήζε ησλ δεηθηψλ   

 

Όρη, δελ ρξεζηκνπνηεί δείθηεο νχηε γίλεηαη αλάιπζε ηάζεσλ. 

 

5. απνθαζίδεη ην αλ νη ελέξγεηεο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ επίιπζε κηαο 

παξαβίαζεο ηεο αζθάιεηαο ήηαλ απνηειεζκαηηθέο 
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Ναη, νη Γηεπζπληέο έρνπλ αλαιάβεη ηελ επνπηεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. 

 

πλεπψο, ε απαίηεζε ηθαλνπνηείηαη κεξηθψο. 

 

β)  Να πξνβαίλεη ηαθηηθά ζε εμέηαζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ISMS  

 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ λα ηθαλνπνηείηαη ε ISMS πνιηηηθή θαη νη ζηφρνη, θαη ηελ 

επαλεμέηαζε ησλ ειέγρσλ ηεο αζθάιεηαο) ιακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

επηζεσξήζεσλ αζθάιεηαο, ησλ ζπκβάλησλ, ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηηο κεηξήζεηο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο πιεξνθνξίεο (feedback) απφ φια ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε  

 

Όρη, ν νξγαληζκφο δελ πξνβαίλεη ηαθηηθά ζε εμέηαζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Μπνξεί λα εμεηάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ISMS κέζσ ειέγρσλ ζε 

επίπεδν δηεξγαζίαο, ζε επίπεδν «Δζσηεξηθψλ Δπηζεσξήζεσλ» θαη ζε επίπεδν 

«Αλαζθνπήζεσλ» φκσο νη έιεγρνη απηνί δε γίλνληαη ηαθηηθά θαη πξνγξακκαηηζκέλα, 

βάζεη κηαο θαηαγεγξακκέλεο δηαδηθαζίαο θαη δελ θαηαγξάθνληαη ηα επξήκαηά ηνπο.  

Δθφζνλ δελ θαηαγξάθνληαη ηα επξήκαηα δελ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε. 

 

πγθεθξηκέλα, ν νξγαληζκφο, 

-  δελ ιακβάλεη ππφςε  ζε κηα εμέηαζε ηνπ ISMS πξνεγνχκελα επξήκαηα.   

- δελ ιακβάλεη ππφςε ηα απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ απνηειεζκαηηθφηεηαο δηφηη δελ 

δηελεξγεί ηέηνηεο. 

-  δελ ιακβάλεη ππφςε ηηο «Αλαθνξέο Αζθάιεηαο». 

-  ιακβάλεη ππφςε κφλν ηελ αλαηξνθνδφηεζε (feedback) απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. 

 

Άξα, ε απαίηεζε ηθαλνπνηείηαη κεξηθψο.  

 

γ)  Να κεηξάεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειέγρσλ πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεχζεη φηη νη 

απαηηήζεηο αζθάιεηαο ηθαλνπνηνχληαη (βι. 4.2.2.δ) 

 

Όρη, ν νξγαληζκφο δελ κεηξάεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειέγρσλ, αθνχ φπσο 

πξναλαθέξζεθε θαη ζην (4.2.2.δ), δελ έρεη θαζνξίζεη κηα ηέηνηα κέζνδν κέηξεζεο. 

 

δ)  Να επαλεμεηάδεη ηηο αμηνινγήζεηο ησλ θηλδχλσλ ζε πξνγξακκαηηζκέλα δηαζηήκαηα 

θαη λα αλαζεσξεί ηνπο ελαπνκείλαληεο θηλδχλνπο θαη ηα θαζνξηζκέλα απνδεθηά επίπεδα 

θηλδχλσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αιιαγέο ζηα εμήο:  

 

1. ηνλ νξγαληζκφ 

2. ηελ ηερλνινγία  

3. ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο  
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4.  ηηο πξνζδηνξηζκέλεο απεηιέο  

5. ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειέγρσλ πνπ εθαξκφδνληαη 

6. ηα εμσηεξηθά γεγνλφηα, φπσο νη αιιαγέο ζην λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ 

πεξηβάιινλ, αιιαγκέλεο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο, θαζψο θαη αιιαγέο 

ζην θνηλσληθφ θιίκα  

 

Ναη, νη Γηεπζπληέο ζε εηήζηα βάζε πξαγκαηνπνηνχλ ζπζθέςεηο φπνπ επαλεμεηάδνπλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε Γηνίθεζε ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ ιακβάλνληαο ππφςε 

θαηλνχξηεο ηερλνινγίεο θαη αιιαγέο ζε λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο. Πνιιέο 

θνξέο παξνπζηάδνληαη ζε ηέηνηεο ζπζθέςεηο θαη απνηειεζκαηηθέο βειηηψζεηο πνπ έρνπλ 

εηζάγεη αεξνδξφκηα άιισλ θξαηψλ.  

 

ε)  Να δηελεξγεί εζσηεξηθνχο ειέγρνπο ζην ISMS ζε πξνγξακκαηηζκέλα δηαζηήκαηα (βι. 

Απαίηηζη 6) 

 

Όρη, ε απαίηεζε απηή δελ ηθαλνπνηείηαη. Ο νξγαληζκφο δηελεξγεί εζσηεξηθνχο ειέγρνπο 

ζην ISMS, φκσο νη έιεγρνη απηνί δε γίλνληαη ηαθηηθά θαη πξνγξακκαηηζκέλα, βάζεη κηαο 

θαηαγεγξακκέλεο δηαδηθαζίαο θαη δελ θαηαγξάθνληαη ηα επξήκαηά ηνπο. 

 

ζη) Να πξνβαίλεη ζε αλαζθφπεζε ηνπ ISMS ζε ηαθηηθή βάζε γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ην 

αληηθείκελν παξακέλεη επαξθέο θαη φηη νη βειηηψζεηο ζηε δηεξγαζία ηνπ ISMS είλαη 

αλαγλσξίζηκεο (βι. 7.1) 

 

Όρη, ε απαίηεζε απηή δελ ηθαλνπνηείηαη. Ο νξγαληζκφο δηελεξγεί αλαζθνπήζεηο ζην 

ISMS αιιά φρη πξνγξακκαηηζκέλα, βάζεη κηαο θαηαγεγξακκέλεο δηαδηθαζίαο θαη φηαλ 

γίλνληαη ηα απνηειέζκαηα δελ ηεθκεξηψλνληαη θαη δε δηαηεξνχληαη ζε αξρεία.  

 

δ) Να ελεκεξψλεη (update) ηα ζρέδηα αζθαιείαο γηα λα ιεθζεί ππφςε ηα επξήκαηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ παξαθνινχζεζεο θαη επαλεμέηαζεο   

 

Ναη, ζε πεξίπησζε φπνησλ αιιαγψλ ηα ζρέδηα αζθαιείαο ελεκεξψλνληαη. 

 

ε) Να θαηαγξάθεη ηηο δξάζεηο θαη ηα γεγνλφηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ αληίθηππν 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ή ηελ εθηέιεζε ηνπ ISMS (βι. 4.3.3) 

 

Ναη, ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ, αμηνιφγεζεο 

θαη κείσζεο ησλ θηλδχλσλ ζε ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο ηεθκεξηψλνληαη.  

 

 

4.2.4   πληήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ ISMS 
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Ο νξγαληζκφο πξέπεη ηαθηηθά λα θάλεη ηα εμήο : 

 

α) Να εθαξκφδεη ηηο πξνζδηνξηζκέλεο βειηηψζεηο ζην ISMS  

 

Ναη, φιεο νη πξνηάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαηαγξάθνληαη, αμηνινγνχληαη απφ θαη φζεο απφ 

απηέο ζεσξνχληαη νπζηαζηηθέο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ISMS πινπνηνχληαη. Δπίζεο, 

εγθξίλεηαη ε ρξήζε εμνπιηζκνχ πνπ έρεη κειεηεζεί φηη ζα ζπληειέζεη ζηε βειηίσζε ησλ 

επηπέδσλ αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ. 

 

β) Να ιακβάλεη θαηάιιεια δηνξζσηηθά θαη πξνιεπηηθά κέηξα ζχκθσλα κε ην 8.2 θαη 

8.3. Να εθαξκφδεη ηα δηδάγκαηα πνπ αληιήζεθαλ απφ ηελ εκπεηξία ζηελ αζθάιεηα ησλ 

άιισλ νξγαληζκψλ θαη απφ ηελ εκπεηξία ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ  

 

Ναη, ν νξγαληζκφο αλαθέξεη εγγξάθσο φηη φια ηα καζήκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ 

δηεξεπλήζεηο ζπκβάλησλ θαη άιισλ ζρεηηθψλ κε ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ δεηεκάησλ 

εθαξκφδνληαη. Μεξηθά ηέηνηα δηδάγκαηα είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε κε απνθάιπςε 

πξνζσπηθνχ θσδηθνχ ζε ζπλάδειθν,  ε επαιήζεπζε ηεο ηειηθήο πιεξνθνξίαο, ε 

δηαηήξεζε αληηγξάθσλ αζθαιείαο θαη άιια. Σε ζχληαμε θαη απνζηνιή ελεκεξσηηθνχ 

ζεκεηψκαηνο γηα ην ζπκβάλ πξνο ην πξνζσπηθφ. Σα ελεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα έρνπλ σο 

ζηφρν ηε δηαζπνξά ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζην ζπκβάλ 

ψζηε λα δηδαρηνχλ απφ απηφ θαη λα κελ επαλαιεθηεί. 

 

γ) Να θνηλνπνηεί ηηο δξάζεηο θαη ηηο βειηηψζεηο ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε κε έλα 

επίπεδν ιεπηνκέξεηαο αλάινγν κε ηηο πεξηζηάζεηο θαη, θαηά πεξίπησζε, λα ζπκθσλνχλ 

γηα ην πψο ζα πξνρσξήζνπλ  

 

Ναη, ν νξγαληζκφο αλαθέξεη εγγξάθσο φηη νη δξάζεηο θαη νη βειηηψζεηο δηαδίδνληαη 

επξέσο ζηνλ νξγαληζκφ κέζσ ηεο «Απηνκαηνπνηεκέλεο δηαζπνξάο ησλ πιεξνθνξηψλ γηα 

ζπκβάληα», φπνπ ελδηαθέξνλ έρνπλ νη πιεξνθνξίεο γηα ην ζπκβάλ θαη φρη γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Ζ δηαζπνξά ησλ πιεξνθνξηψλ γίλεηαη κε : 

 

 πξνγξακκαηηζκέλεο ζπγθεληξψζεηο νκάδσλ εξγαζίαο ζε ρψξνπο πνπ έρνπλ αλαθχςεη 

δεηήκαηα αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ  

 

 κε ηελ έθδνζε ελεκεξσηηθψλ ζεκεησκάησλ αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ζε πεξηπηψζεηο 

ζπκβάλησλ, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ην είδνο ηνπ ζπκβάληνο, ηα αίηηα 

πνπ ην πξνθάιεζαλ θαη ηα δηνξζσηηθά κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηε κε επαλάιεςή 

ηνπ. 

 

δ)   Να δηαζθαιίδεη φηη νη βειηηψζεηο επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ ήζειαλ 

 



 

90  

 

Εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 27001 ςτη διαχείριςη κρίςιμων πληροφοριών τησ ΤΠΑ 

 
 

Ναη, γίλεηαη επαιήζεπζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ αλειήθζεζαλ απφ ηνλ ίδην ηνλ Γηεπζπληή 

πνπ ηηο πξαγκαηνπνίεζε. Γελ θαηαγξάθεηαη φκσο ε επαιήζεπζε απηή ζε θάπνην έληππν 

νχησο ψζηε θαη λα απνδεηθλχεηαη. πλεπψο, ε απαίηεζε ηθαλνπνηείηαη κεξηθψο. 

 

4.3      Απαηηήζεηο ηεθκεξίσζεο 

 

4.3.1   Γεληθά 

 

Ζ ηεθκεξίσζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πξαθηηθά ησλ απνθάζεσλ ηεο Γηνίθεζεο, λα 

εμαζθαιίδεη φηη νη δξάζεηο είλαη ζχκθσλεο κε ηηο απνθάζεηο θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο 

δηνίθεζεο, θαη λα δηαζθαιίζεη φηη ηα θαηαγεγξακκέλα απνηειέζκαηα είλαη αλαπαξάμηκα.  

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ επηιεγκέλσλ 

ειέγρσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

ζεξάπεπζεο ηνπ θηλδχλνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα, κε ηελ πνιηηηθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ISMS.  

 

Ζ ηεθκεξίσζε ηνπ ISMS πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:  

 

α) ηεθκεξησκέλεο δειψζεηο ηεο πνιηηηθήο (βι. 4.2.1β) θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ ISMS 

β) ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ISMS (βι. 4.2.1α)  

γ) ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο ειέγρνπο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ISMS  

δ) πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ (βι. 4.2.1δ)  

ε) ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ (βι. 4.2.1γεσο 4.2.1δ) 

ζη) ην ζρέδην ζεξάπεπζεο θηλδχλνπ (βι. 4.2.2β)  

δ) ηηο ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίδεη ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ, ιεηηνπξγία θαη έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ 

γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη λα πεξηγξάςεη ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ειέγρσλ (βι. 4.2.3γ)  

ε) ηα αξρεία πνπ απαηηνχληαη απφ ην πξνθείκελν Γηεζλέο Πξφηππν (βι. 4.3.3) θαη  

i) ηε Γήισζε Δθαξκνζηκφηεηαο 

 

Ναη, ν νξγαληζκφο δηαζέηεη έλα «Δγρεηξίδην Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο Αεξνλαπηηθψλ 

Πιεξνθνξηψλ», ην νπνίν ηεθκεξηψλεη ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο 

Πιεξνθνξηψλ, πεξηγξάθνληαο φια ηα παξαπάλσ θαη είλαη ππνγεγξακκέλν απφ ηε 

Γηνίθεζε. Σν Δγρεηξίδην αλαζθνπείηαη κία θνξά θάζε ρξφλν κε επζχλε ηεο Γηνίθεζεο. 

 

 

4.3.2    Έιεγρνο Δγγξάθσλ 

 

Έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη απφ ην ISMS πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη θαη λα ειέγρνληαη. 

Μηα ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία πξέπεη λα  θαζηεξσζεί πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη ηηο 
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ελέξγεηεο ηεο Γηνίθεζεο  πνπ απαηηνχληαη γηα λα: 

 

α)  εγθξίλεη ηα έγγξαθα σο πξνο ηελ επάξθεηά ηνπο πξηλ απφ ηελ έθδνζε 

β)  δηαζθαιίδεη ηελ επαλεμέηαζε θαη ελεκέξσζε ησλ εγγξάθσλ φπνπ θξίλεηαη αλαγθαία 

θαη ηελ επαλέγθξηζε ησλ εγγξάθσλ 

γ)  δηαζθαιίζεη φηη νη αιιαγέο θαη ε ηξέρνπζα έθδνζε ησλ εγγξάθσλ έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί 

δ)  εμαζθαιίδεη φηη νη ζρεηηθέο εθδφζεηο ησλ εγγξάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη 

δηαζέζηκα ζε ζεκεία ρξήζεο 

ε)  εμαζθαιίδεη φηη ηα έγγξαθα παξακέλνπλ επαλάγλσζηα θαη επθφισο εληνπίζηκα 

ζη) εμαζθαιίδεη φηη ηα έγγξαθα είλαη δηαζέζηκα ζε εθείλνπο πνπ ηα ρξεηάδνληαη, θαη λα 

κεηαθέξνληαη, λα απνζεθεχνληαη θαη ελ ηέιεη λα δηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο 

δ) εμαζθαιίδεη φηη ηα έγγξαθα εμσηεξηθήο πξνέιεπζεο είλαη εληνπίζηκα 

ε) εμαζθαιίδεη φηη ε δηαλνκή ησλ εγγξάθσλ ειέγρεηαη 

ζ) λα απνηξέπεη ηελ αθνχζηα ρξήζε απαξραησκέλσλ εγγξάθσλ θαη 

η) λα εθαξκφδεη ηνλ θαηάιιειν πξνζδηνξηζκφ ζε απηά, εθφζνλ δηαηεξνχληαη γηα 

νηνλδήπνηε ζθνπφ 

 

Ναη, ν νξγαληζκφο δηαζέηεη κηα ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία γηα ηα παξαπάλσ. 

 

 

4.3.3   Έιεγρνο Αξρείσλ 

 

 

Σα αξρεία πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη λα δηαηεξνχληαη πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ISMS. Σα αξρεία πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη θαη λα ειέγρνληαη. Σν ISMS 

πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηπρφλ ζρεηηθέο λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο 

ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο. Σα αξρεία πξέπεη λα παξακέλνπλ επαλάγλσζηα, επθφισο 

αλαγλσξίζηκα θαη αλαθηήζηκα. 

 

Πνιηηηθή ηνπ νξγαληζκνχ είλαη λα ηεξνχληαη αξρεία κε ηε κνξθή Φαθέισλ, πνπ 

δηαηεξνχληαη, θαηαηάζζνληαη, πξνζηαηεχνληαη θαη είλαη πξνζπειάζηκα ζην αξκφδην 

εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ.  

 

ηηο Γηεπζχλζεηο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ παξνρή αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ηα 

Έγγξαθα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ηνπνζεηνχληαη ζε Φαθέινπο θαη θαηφπηλ νη Φάθεινη 

ζε Αξρεηνζήθεο. 

 

Οη Γηεπζπληέο ησλ εκπιεθφκελσλ Γηεπζχλζεσλ είλαη ππεχζπλνη θαη γηα ηε ηήξεζε ησλ 

παξαθάησ Αξρείσλ Αζθαιείαο κε ηε κνξθή Φαθέισλ  : 
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 Φάθεινη δηαδηθαζηψλ εληνπηζκνχ, αμηνιφγεζεο θαη κείσζεο Κηλδχλσλ 

 Φάθεινη αλαθνξψλ αζθαιείαο 

 Φάθεινη αλάιπζεο ελδερφκελσλ θηλδχλσλ 

 Φάθεινη εθπαηδεχζεσλ  

 

Οη έιεγρνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλαγλψξηζε, ηελ απνζήθεπζε, πξνζηαζία, αλάθηεζε, 

ηνλ ρξφλν δηαηήξεζεο θαη ηε δηάζεζε ησλ αξρείσλ πξέπεη λα είλαη ηεθκεξησκέλνη θαη λα 

εθαξκφδνληαη.  

 

Όρη, δελ γίλεηαη επηβεβαίσζε ηεο ηεθκεξίσζεο. 

 

Αξρεία πξέπεη λα θπιάζζνληαη ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ηεο δηαδηθαζίαο φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην (4.2) θαζψο  θαη γηα φια ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα ηεο αζθάιεηαο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ISMS. 

 

Πξάγκαηη, ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ, 

αμηνιφγεζεο θαη κείσζεο ησλ θηλδχλσλ ζε ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο ηεθκεξηψλνληαη 

θαη δηαηεξνχληαη γηα φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ λα παξέρνπλ 

επηρεηξήκαηα θαη απνδείμεηο φηη ην ζχζηεκα πιεξνί ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο.  

Ζ ηεθκεξίσζε απνηειεί απφδεημε φηη νη θίλδπλνη έρνπλ αλαγλσξηζηεί, αμηνινγεζεί θαη 

αληηκεησπηζηεί θαη φηη έρνπλ επηηεπρζεί ηα επηζπκεηά επίπεδα αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ. 

 

Γελ πθίζηαηαη φκσο ηεθκεξίσζε ησλ δηνξζσηηθψλ θαη πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ 

ιακβάλνληαη. Γελ ππάξρεη ζρεηηθφ έληππν, άξα δελ ηεξείηαη θαη αληίζηνηρν αξρείν. 

 

πλεπψο, ε απαίηεζε ηθαλνπνηείηαη κεξηθψο.  
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5.2.1. Πποηάζειρ 

 

Ο νξγαληζκφο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ πξέπεη λα 

θαζηεξψζεη κηα κέζνδν κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ειέγρσλ πνπ εθαξκφδεη. 

Ζ ελ ιφγσ κέηξεζε ζα επηηξέπεη ζηε Γηνίθεζε θαη ζην πξνζσπηθφ λα απνθαζίδεη πφζν 

θαιά νη έιεγρνη επηηπγράλνπλ ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο ειέγρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. 

 

Μηα ηέηνηα κέζνδνο κέηξεζεο ζα κπνξνχζε λα είλαη ε ρξήζε δεηθηψλ. Γηα παξάδεηγκα : 

 

Δπίπεδν Απνηειεζκαηηθόηεηαο %  εληνπηζκέλσλ κε-ζπκκνξθώζεσλ 

(Τςειή)  5 90-100 % ησλ κε-ζπκκνξθψζεσλ 

4 70-90 % ησλ κε-ζπκκνξθψζεσλ 

3 50-70 %ησλ κε-ζπκκνξθψζεσλ  

2 30-50 % ησλ κε-ζπκκνξθψζεσλ 

(Υακειή) 1 0-30 % ησλ κε-ζπκκνξθψζεσλ 

 

Δπίζεο, ν νξγαληζκφο πξέπεη ζχκθσλα κε ην πξφηππν κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο λα θαζηεξψζεη κηα ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

ηεο αζθάιεηάο ηνπ. πγθεθξηκέλα, νθείιεη λα παξαθνινπζεί ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο 

ειέγρνπο πνπ εθαξκφδεη πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη φηη ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί, 

ηθαλνπνηψληαο ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ, ηνπο πξνδηαγεγξακκέλνπο ζηφρνπο 

θαη απαηηήζεηο. 

 

Ζ αμηνιφγεζε απηή πξέπεη λα είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία ε νπνία ζα εθηειείηαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζα ζπλερίδεηαη λα εθηειείηαη αλά ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ θαη ζα ζηακαηά κφλν κεηά ηελ 

απφζπξζε ή ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ. 

 

Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνχζε λα ζπζηαζεί κηα «Γηεχζπλζε Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ» θαη 

ηελ επζχλε γηα ηε ζπλερή επνπηεία ηεο αζθάιεηαο ζε φιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ παξφρνπ αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ λα έρεη ν «Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο 

Πιεξνθνξηψλ», ν νπνίνο ζα πξέπεη κεηαμχ άιισλ : 

 

 λα κπνξεί λα αληρλεχεη αιιαγέο, ζε δηαδηθαζίεο ή ζπζηήκαηα, ηέηνηαο κνξθήο 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απεηιήζνπλ ηα επηζπκεηά επίπεδα αζθαιείαο. 

 

 λα αλαιχεη ηηο ελδερφκελεο ηάζεηο γηα ζπκβάληα θαη λα πξνηείλεη δηνξζσηηθά 

κέηξα ζηνπο Γηεπζπληέο ησλ κνλάδσλ θαη ζηε Γηνίθεζε. 

 

Μία κέζνδνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο επνπηείαο αζθαιείαο  ζα κπνξνχζε 

λα είλαη ε εθπφλεζε ηπραίσλ ειέγρσλ απφ ηνλ «Τπεχζπλν Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ» ζε 
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θαλνληθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηηο εκπιεθφκελεο Γηεπζχλζεηο θαη ζηα αληίζηνηρα 

Σκήκαηά ηνπο. 

 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπιιέγνληαη δελ ζα έρνπλ ζηφρν ηελ απνθάιπςε ζπκβάλησλ πνπ 

δελ έρνπλ αλαθεξζεί ή αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ, αιιά ηνλ εληνπηζκφ 

θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ απεηιψλ θαη ησλ ιαζψλ πνπ 

πηζαλφλ λα νδεγνχζαλ ζε ζπκβάλ. Ο «Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ» ζα κπνξεί 

έπεηηα λα αμηνπνηεί ηα ζηνηρεία πνπ ζα έρνπλ ζπγθεληξσζεί γηα ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο. 

 

Δθφζνλ ν νξγαληζκφο θαζηεξψζεη κέζνδν κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ειέγρσλ θαη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηφηε ε Γηνίθεζε ζα πξέπεη θαηά 

ην πξφηππν λα επαλεμεηάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ κεηξήζεσλ θαζψο θαη ησλ εζσηεξηθψλ 

επηζεσξήζεσλ σο εηζεξρφκελα ζηελ αλαζθφπεζή ηεο.. 

 

Όζνλ αθνξά ηε ζπληήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ν νξγαληζκφο νθείιεη λα 

δηαζθαιίδεη φηη νη βειηηψζεηο επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί. Έλαο ηξφπνο 

ζα ήηαλ λα θαζνξίδεη ν νξγαληζκφο ζε εηήζηα βάζε ζηφρνπο  γηα ηε βειηίσζε ησλ 

επηπέδσλ αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε έλα ζχζηεκα ππνρξεσηηθψλ 

αλαθνξψλ πεξηζηαηηθψλ, πνπ ζα αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ, κε 

ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή κεγάινπ φγθνπ ζπκβάλησλ έρνληαο ζαλ δείθηεο απφδνζεο ηνλ 

αξηζκφ ησλ αλαθεξφκελσλ πεξηζηαηηθψλ. 

 

Σέινο, ν νξγαληζκφο νθείιεη λα ηθαλνπνηεί ηελ απαίηεζε ηνπ πξνηχπνπ γηα χπαξμε 

ηεθκεξίσζεο θαη επηβεβαίσζεο απηήο. Σελ επζχλε επηβεβαίσζεο ηεο ηεθκεξίσζεο γηα ηα 

Αξρεία πνπ ηεξνχλ νη Γηεπζχλζεηο θαιχηεξν ζα ήηαλ λα έρεη ν «Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο 

Πιεξνθνξηψλ», ελψ γηα ηα Αξρεία Αζθαιείαο πνπ ζα ηεξεί ν ίδηνο επζχλε επηβεβαίσζεο 

λα έρεη ε Γηνίθεζε. 

 

πγθεθξηκέλα, ν Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ λα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ηήξεζε 

ησλ παξαθάησ Αξρείσλ Αζθαιείαο κε ηε κνξθή Φαθέισλ  : 

 

 Φάθεινη ζπκβάλησλ 

 Φάθεινη δηαδηθαζηψλ εληνπηζκνχ, αμηνιφγεζεο θαη κείσζεο Κηλδχλσλ 

 Φάθεινη αλαθνξψλ αζθαιείαο 

 Φάθεινη αλάιπζεο ελδερφκελσλ θηλδχλσλ 

 Φάθεινη εθπαηδεχζεσλ  

 Φάθεινη Δπηζεσξήζεσλ (λα πξνζηεζνχλ) &Φάθεινη Αλαζθνπήζεσλ(λα 

πξνζηεζνχλ) 
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5.3. Ευθύνη τησ Διοίκηςησ 

5.3.1. Δθαπμογή Απαιηήζεων  

 

 

Απαίηηζη 5 

ΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

 

5.1      Γέζκεπζε Γηνίθεζεο 

 

Ζ δηνίθεζε νθείιεη λα απνδείμεη ηε δέζκεπζή ηεο γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ  πινπνίεζε, ηνλ 

έιεγρν, ηε ζπληήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ ISMS κε ηνλ εμήο ηξφπν :  

 

α)  ζεζπίδνληαο κηαο πνιηηηθή ISMS  

 

Ναη, ε Γηνίθεζε απνδεηθλχεη ηε δέζκεπζή ηεο γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο, έρνληαο 

ζεζπίζεη θαη ππνγξάςεη κηα πνιηηηθή ISMS ε νπνία εμαζθαιίδεη κηα επίζεκε θαη ζαθή 

πξνζέγγηζε ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηεο  δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο 

πιεξνθνξηψλ κε βάζε ηηο εγρψξηεο θαη δηεζλείο απαηηήζεηο αζθαιείαο. 

 

 

β)  εμαζθαιίδνληαο φηη νη ζηφρνη θαη ηα ζρέδηα ηνπ ISMS έρνπλ θαζηεξσζεί  

 

Ναη, ε Γηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ δείρλεη ηε δέζκεπζή ηεο γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο έρνληαο εμαζθαιίζεη φηη νη ζηφρνη ηνπ ISMS έρνπλ θαζηεξσζεί θαη 

ηεθκεξησζεί ζηε «Γήισζε Δθαξκνζηκφηεηαο» ηνπ  νξγαληζκνχ. 

 

 

γ)  ζεζπίδνληαο ξφινπο θαη αξκνδηφηεηεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ  

 

Ζ Γηνίθεζε αλαθέξεη γξαπηψο φηη φινη φζνη αζρνινχληαη κε ζέκαηα αζθάιεηαο 

πιεξνθνξηψλ ζηελ παξνρή αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ έρνπλ αηνκηθή επζχλε γηα ηηο 

πξάμεηο ηνπο, φηη νη δηεπζπληέο έρνπλ επζχλε γηα ηηο επηδφζεηο αζθαιείαο ησλ ηκεκάησλ 

ηνπο θαη φηη ε αλψηαηε δηνίθεζε θέξεη ζπιινγηθή επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα 

πιεξνθνξηψλ. 
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Γελ έρεη φκσο ζεζπίζεη ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο γηα λα εμαζθαιίζεη ηε ζπζηεκαηηθή 

δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ, φπσο έλαλ «Τπεχζπλν Αζθάιεηαο 

Πιεξνθνξηψλ».  

 

πγθεθξηκέλα, ηελ επζχλε δηαρείξηζεο δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ έρνπλ αλαιάβεη νη Γηεπζπληέο ησλ Γηεπζχλζεσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε 

δηεξγαζία έθδνζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ Δγρεηξηδίνπ AIP. 

 

 Οη Γηεπζπληέο έρνπλ αλαιάβεη ηα αθφινπζα : 

 

 Δθπφλεζε δηαδηθαζίαο εληνπηζκνχ, αμηνιφγεζεο θαη κείσζεο θηλδχλσλ 

 Ζ επνπηεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ιεθζέλησλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ 

 Έθδνζε αλαθνξψλ αζθαιείαο φηαλ δηαηαξάζζνληαη ηα επηζπκεηά επίπεδα 

αζθάιεηαο 

 Καζνξηζκφο ειέγρσλ θαη ζηφρσλ ειέγρσλ 

 Τπνβνιή πξνηάζεσλ ζηε δηνίθεζε γηα εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ή γηα πξνκήζεηα λέσλ ζπζηεκάησλ 

εμνπιηζκνχ ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα 

 Δλζάξξπλζε πξνζσπηθνχ γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε 

βειηίσζε ησλ επηπέδσλ αζθαιείαο  θαη αμηνιφγεζε απηψλ ησλ πξνηάζεσλ 

 

πλεπψο, ε Γηνίθεζε απνδεηθλχεη κεξηθψο ηε δέζκεπζή ηεο φζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

δ)  επηθνηλσλψληαο ζηνλ νξγαληζκφ ηε ζεκαζία ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο 

αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία θαη ηελ αλάγθε γηα 

ζπλερή βειηίσζε  

 

Ναη, ε Γηνίθεζε έρεη εδξαηψζεη κηα «Νννηξνπία Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ». Ζ νπνία 

είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηελ κεραληθά πηζηή εθαξκνγή θαλνληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

Δίλαη ην ζχλνιν εθείλν ησλ αξρψλ θαη ησλ λννηξνπηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απνδεηθλχεη 

φηη ε αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη ε πξψηε πξνηεξαηφηεηα ζε φιν ην θάζκα 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

Σν ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ελζαξξχλεηαη ζηελ : 

 

 Τπνβνιή εζεινπζίσλ αλαθνξψλ ζε πεξηπηψζεηο ζπκβάλησλ  

 Δπψλπκε ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε δηαηήξεζε ή βειηίσζε ησλ απνδεθηψλ 

επηπέδσλ αζθαιείαο. 

 

ε) παξέρνληαο επαξθήο πφξνπο γηα ηε δεκηνπξγία, πινπνίεζε, ιεηηνπξγία, 
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παξαθνινχζεζε, έιεγρν, δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ ISMS (βι. 5.2.1) 

 

Ναη, ε Γηνίθεζε εγθξίλεη ηηο κειέηεο γηα παξνρή εμνπιηζκνχ αιιά θαη γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

ζη) απνθαζίδνληαο ηα θξηηήξηα γηα ηελ απνδνρή ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ απνδεθηψλ 

επηπέδσλ θηλδχλνπ  

 

Ναη, ε Γηνίθεζε αλαθέξεη ξεηά φηη ηα θξηηήξηα γηα ηελ απνδνρή ησλ θηλδχλσλ είλαη ε 

ζνβαξφηεηα θαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπο.  

 

Δπίζεο, ηα απνδεθηά επίπεδα θηλδχλνπ είλαη κηθξνί θίλδπλνη θαη πνιχ κεγάινη θίλδπλνη, 

πνπ έρνπλ φκσο πνιχ κηθξή πηζαλφηεηα λα ζπκβνχλ.  

 

δ) δηαζθαιίδνληαο φηη νη εζσηεξηθνί έιεγρνη ηνπ ISMS δηεμάγνληαη (βι. Απαίηηζη 6) θαη  

 

Όρη, ε Γηνίθεζε δελ απνδεηθλχεη ηε δέζκεπζή ηεο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ISMS. Δηδηθφηεξα, 

δελ έρεη θαζηεξψζεη έλα «Πξφγξακκα Δζσηεξηθψλ Δπηζεσξήζεσλ», νχηε έρεη 

εμαζθαιίζεη ηελ χπαξμε κηαο ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίαο δηεμαγσγήο απηψλ ησλ 

επηζεσξήζεσλ.  

 

ε) δηεμάγνληαο ε δηνίθεζε αλαζθνπήζεηο  ηνπ ISMS (βι.Απαίηηζη 7) 

 

Όρη. ε Γηνίθεζε δελ απνδεηθλχεη ηε δέζκεπζή ηεο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ISMS κέζσ ησλ 

αλαζθνπήζεσλ. Ζ Γηνίθεζε δελ έρεη θαζηεξψζεη κηα ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία 

δηεμαγσγήο ηαθηηθψλ θαη πξνγξακκαηηζκέλσλ αλαζθνπήζεσλ.  

 

5.2      Γηαρείξηζε ησλ πόξσλ 

 

5.2.1    Παξνρή ησλ πόξσλ  

 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη θαη λα παξέρεη ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα:  

 

α) λα θαζηεξψζεη, εθαξκφζεη, ιεηηνπξγήζεη, παξαθνινπζήζεη, ειέγμεη, δηαηεξήζεη θαη 

βειηηψζεη έλα ISMS  

 

β) λα δηαζθαιίζεη φηη νη δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ ππνζηεξίδνπλ ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο 

 

γ) λα εληνπίδεη θαη λα αληηκεησπίδεη ηηο λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο αζθάιεηαο 

θαη ηηο ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεηο 
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δ) λα δηαηεξεί ηελ απαηηνχκελε αζθάιεηα κε ηελ νξζή εθαξκνγή φισλ ησλ 

εγθαηεζηεκέλσλ ειέγρσλ   

 

ε) λα πξνβαίλεη ζε αλαζθνπήζεηο φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν, θαη λα αληηδξά αλαιφγσο κε ηα 

απνηειέζκαηα απηψλ, θαη  

 

ζη) φπνπ απαηηείηαη, λα βειηηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ISMS 

 

Ναη, ν νξγαληζκφο έρεη πξνζδηνξίζεη ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη ζηε δηεξγαζία 

έθδνζεο θαη δηαλνκήο ηνπ «Δγρεηξηδίνπ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ– AIP», νχησο ψζηε 

λα πιεξνχληαη νη παξαπάλσ απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ. 

 

πγθεθξηκέλα, γηα ηελ ηαρεία παξνρή αθξηβή αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ν νξγαληζκφο 

παξέρεη ηνπο εμήο πφξνπο :  

 

1.πςειά εμεηδηθεπκέλν θαη ηθαλφ πξνζσπηθφ 

 

Έρεη πξνζδηνξίζεη ζε έλαλ πίλαθα ηνλ ειάρηζην αξηζκφ εμεηδηθεπκέλσλ ππαιιήισλ πνπ 

ρξεηάδεηαη θάζε εκπιεθφκελε ζηε δηεξγαζία έθδνζεο θαη δηαλνκήο ηνπ «Δγρεηξηδίνπ 

Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ– AIP» Γηεχζπλζε θαη θξνληίδεη γηα ηε ζπλερή πιεξφηεηα 

ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

 

2. θαηάιιειεο ππνδνκέο 

 

Έρεη πξνζδηνξίζεη ζε έλαλ πίλαθα ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα εγθαηαζηάζεηο θάζε 

εκπιεθφκελεο ζηε δηεξγαζία έθδνζεο θαη δηαλνκήο ηνπ «Δγρεηξηδίνπ Αεξνλαπηηθψλ 

Πιεξνθνξηψλ– AIP» Γηεχζπλζεο θαη θξνληίδεη γηα ηελ χπαξμε θαη ζπληήξεζε απηψλ 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

3. απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο 

 

Δθηφο απφ ην βαζηθφ εμνπιηζκφ γξαθείνπ θαη ηηο γξαθηθέο πξψηεο χιεο, ε Γηνίθεζε 

παξέρεη ζηνπο εκπιεθνκέλνπο ηεο βαζηθήο δηεξγαζίαο ηνλ αθφινπζν εμνπιηζκφ : 

 

 Πξνζσπηθνί ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ζε θάζε ζέζε (ηεξκαηηθφ πειάηεο-Client)  

 Δθηππσηέο 

 χλδεζε ζην δηαδίθηπν 

 Σειέθσλα 

 Φσηνηππηθφ κεράλεκα εηδηθφ θαη γηα έγγξαθα Δγρεηξηδίνπ Αεξνλαπηηθψλ     

Πιεξνθνξηψλ-AIP 

 Ζιεθηξνληθφο ζαξσηήο (scanner) 

 Σειεαληηγξαθηθφ κεράλεκα (telefax) 
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 Αμηφπηζην Ρνιφη πνπ λα δείρλεη ηελ ηνπηθή ψξα 

 Ρνιφη « time-stamp», ζε ψξα Γθξίλνπηηο θαη ζε ηνπηθή ψξα 

 

4. ρξήζε απηνκαηνπνίεζεο (ειεθηξνληθή εθαξκνγή eAIP.wiz@rd)  

 

Ζ Γηνίθεζε παξέρεη ζηε Γηεχζπλζε Αεξνλαπηηθψλ  Δθδφζεσλ (Δ1) θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζην Σκήκα Δγρεηξηδίσλ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP (Δ1/Α) ηελ ειεθηξνληθή 

εθαξκνγή, eAIP.wiz@rd. Με ηελ πξφζεζε λα απηνκαηνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο ηεο 

Γηεζλνχο πκβάζεσο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο ICAO, λα 

ππάξρεη κεγαιχηεξνο έιεγρνο θαη θαηά ζπλέπεηα λα παξέρεηαη κηα πην απνηειεζκαηηθή 

θαη πνηνηηθή ππεξεζία ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπ Δγρεηξηδίνπ. 

 

 

5.2.2    Δθπαίδεπζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη ηθαλόηεηα 

 

Ο νξγαληζκφο λα εμαζθαιίδεη φηη ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ, ζην νπνίν έρνπλ αλαηεζεί 

αξκνδηφηεηεο πνπ νξίδνληαη ζην ISMS, είλαη ηθαλφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ 

θαζεθφλησλ κε ην λα : 

 

α) πξνζδηνξίδεη ηελ απαξαίηεηε ηθαλφηεηα πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ην πξνζσπηθφ πνπ 

εθηειεί εξγαζίεο πνπ επεξεάδνπλ ην ISMS  

 

Ναη, ν νξγαληζκφο πξνζδηνξίδεη εγγξάθσο ηα απαξαίηεηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα 

δηαζέηεη ην πξνζσπηθφ πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξνπλ λα πινπνηήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ 

έλα χζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ (ISMS). πγθεθξηκέλα : 

 

 Κοςληούπα Αζθάλειαρ, γηα λα κπνξέζνπλ λα ηε κεηαθέξνπλ ζε φιν ην θάζκα 

 ηνπ νξγαληζκνχ 

 

 Ππονοηηικόηηηα, ψζηε λα πξνβιέπνπλ ηη ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί θαη λα 

 ελεξγνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ή λα κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα. 

 Πξέπεη λα έρνπλ πίζηε φηη ηα ζπκβάληα κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ 

 

 Γημιοςπγικόηηηα, ψζηε λα αλαγλσξίδνπλ απεηιέο θαη θηλδχλνπο θαζψο επίζεο

 λα βξίζθνπλ ηξφπνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο 

 

 Τπεςθςνόηηηα, ζε ζέκαηα αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ 

 

 Δμπειπία, ζηε δηαρείξηζε αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

 

β) παξέρεη θαηάξηηζε ή λα ιακβάλεη άιιεο ελέξγεηεο (π.ρ. πξφζιεςε ηθαλνχ 

πξνζσπηθνχ) γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ αλαγθψλ  

mailto:eAIP.wiz@rd
mailto:eAIP.wiz@rd
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Ναη, δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε γηα θαζήθνληα πνπ αθνξνχλ ηελ 

αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ. Έρεη ηεζεί κία θνηλή βάζε γηα ην βάζνο θαη ην εχξνο ησλ 

γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ηε ζπκπεξηθνξά πνπ πξέπεη λα ηεξείηαη απφ φινπο ηνπο 

ππαιιήινπο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηεξγαζία έθδνζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ Δγρεηξηδίνπ.  

 

Σν Έγγξαθν 7192, Μέξνο 3 «Δγρεηξίδην Καηάξηηζεο», πεξηιακβάλεη αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα θαηάξηηζεο θαη παξέρεη νδεγίεο ζηα Κξάηε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε καζήκαηα γηα ηελ 

θαηάξηηζε ησλ ππαιιήισλ. 

 

Δπίζεο, πξαγκαηνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ ζε αληίζηνηρα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Αεξνλαπηηθψλ 

Πιεξνθνξηψλ. Σελ επζχλε γηα ηελ εθπαίδεπζε έρεη ε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε ηθαλνχ πξνζσπηθνχ ηελ επζχλε έρεη ν ίδηνο ν νξγαληζκφο κε 

ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνπλ νη λφκνη γηα πξνζιήςεηο ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ. 

 

γ) λα αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ πνπ έγηλαλ (θαηάξηηζε) θαη  

 

Ναη, ε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο (Γ14) ηνπ νξγαληζκνχ αμηνινγεί ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαηάξηηζεο κέζσ δηαθφξσλ κεζφδσλ πρ εξσηεκαηνινγίσλ. 

 

δ) λα ηεξεί αξρεία ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο θαηάξηηζεο, ησλ δεμηνηήησλ, ηεο εκπεηξίαο θαη 

ησλ πξνζφλησλ (βι. 4.3.3)  

 

Ναη, ν νξγαληζκφο ηεθκεξηψλεη φηη ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε 

εκπεηξία θαη ηα απαξαίηεηα πξνζφληα ζρεηηθά κε ηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα πνπ 

αλαιακβάλεη. Σεξνχληαη θάθεινη εθπαηδεχζεσλ θαζψο θαη αξρεία κε ηα βηνγξαθηθά ηνπ 

πξνζσπηθνχ. 

 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη επίζεο λα δηαζθαιίζεη φηη φιν ην εκπιεθφκελν πξνζσπηθφ γλσξίδεη 

ηε ζεκαζία ησλ δξαζηεξηνηήησλ αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ISMS. 

 

Ναη, ε απαίηεζε απηή ηνπ πξνηχπνπ ηθαλνπνηείηαη. Σελ επζχλε επηβεβαίσζεο φηη ην 

ζχλνιν ηνπ εκπιεθφκελνπ πξνζσπηθνχ έρεη επίγλσζε γηα φιεο ηηο ζρεηηθά κε ηελ 

αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ αξκνδηφηεηέο ηνπ ζε ζρέζε κε ηε γεληθφηεξε πνιηηηθή γηα ηελ 

αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ έρνπλ νη Γηεπζπληέο ησλ εκπιεθνκέλσλ Γηεπζχλζεσλ ζηε 

δηεξγαζία έθδνζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ AIP. 
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5.3.2. Πποηάζειρ 

 

Ζ Γηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζχκθσλα κε ην πξφηππν πξέπεη λα απνδεηθλχεη ηε δέζκεπζή 

ηεο εμαζθαιίδνληαο φηη νη ζηφρνη ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ 

(ISMS) έρνπλ θαζηεξσζεί. Απηφ ζα κπνξνχζε λα ην πεηχρεη θαζνξίδνληαο ζε εηήζηα 

βάζε ζηφρνπο γηα ηε βειηίσζε ησλ επηπέδσλ αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ (Safety Targets). 

 

Δπίζεο, πξέπεη λα απνδεηθλχεη ηε δέζκεπζή ηεο ζεζπίδνληαο ξφινπο θαη αξκνδηφηεηεο 

γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ. Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, ε Γηνίθεζε λα ηθαλνπνηεί ηελ 

απαίηεζε απηή ηνπ πξνηχπνπ ζα κπνξνχζε λα πξνβεί ζηε ζχζηαζε κηαο Γηεχζπλζεο 

Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ ε νπνία ζα είλαη αξκφδηα γηα ηε ζπζηεκαηηθή δηαρείξηζε ηεο 

αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ. 

 

Ζ Γηνίθεζε πξέπεη λα ζεζπίζεη ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο. Σελ επζχλε δηαρείξηζεο 

δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ λα έρεη ν Τπεχζπλνο 

Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ (Information Safety Manager).  

 

Δπίζεο, λα αλαζέζεη ζε απηφλ ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο : 

 

 Σελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ 

 Δθπφλεζε δηαδηθαζίαο εληνπηζκνχ, αμηνιφγεζεο θαη κείσζεο θηλδχλσλ 

 πλεξγαζία κε φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο γηα δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζηηο 

πεξηνρέο επζχλεο ηνπο θαη γηα ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ ή δηελέξγεηα αιιαγψλ 

ζε πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο  

 Ζ επνπηεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ιεθζέλησλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ 

 Έθδνζε αλαθνξψλ αζθαιείαο φηαλ δηαηαξάζζνληαη ηα επηζπκεηά επίπεδα 

αζθάιεηαο 

 Καζνξηζκφο ειέγρσλ θαη ζηφρσλ ειέγρσλ 

 χληαμε «Πξνγξακκάησλ Δζσηεξηθψλ Δπηζεσξήζεσλ» θαη δηελέξγεηα 

Δζσηεξηθψλ Δπηζεσξήζεσλ 

 Αλαζθφπεζε ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκβάληα θαη επηζεσξήζεηο, ψζηε 

λα δηαπηζησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειέγρσλ ζηε βειηίσζε ησλ επηπέδσλ 

αζθάιεηαο 

 Λεηηνπξγία σο αλεμάξηεηνπ ζπκβνχινπ ζηνπο Γηεπζπληέο ησλ κνλάδσλ 

 Τπνβνιή πξνηάζεσλ ζηε δηνίθεζε γηα εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ή γηα πξνκήζεηα λέσλ ζπζηεκάησλ 

εμνπιηζκνχ ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα 

 Δλζάξξπλζε πξνζσπηθνχ γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε 

βειηίσζε ησλ επηπέδσλ αζθαιείαο  θαη αμηνιφγεζε απηψλ ησλ πξνηάζεσλ 

 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ, ε Γηνίθεζε πξέπεη λα δείρλεη ηε 

δέζκεπζή ηεο δηαζθαιίδνληαο φηη νη εζσηεξηθνί έιεγρνη αιιά θαη νη αλαζθνπήζεηο ηνπ 
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ζπζηήκαηνο δηεμάγνληαη. Απηή ε απαίηεζε κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί κε ην λα εγθξίλεη ην 

«Πξφγξακκα Δζσηεξηθψλ Δπηζεσξήζεσλ» πνπ ζα έρεη πξνεγνπκέλσο ζπληάμεη ν 

Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ θαη πξαγκαηνπνηψληαο αλαζθφπεζε ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ζπκβάληα θαη επηζεσξήζεηο αζθαιείαο 

 

ΥΔΓΙΟ ΘΔΡΑΠΔΤΗ ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

 

ην «ρέδην Θεξάπεπζεο Κηλδχλνπ» αλαθέξεηαη φηη φηαλ πξνθχςεη θάπνηα κε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ, ε νπνία ελδέρεηαη λα θαηαιήμεη ζε ζπκβάλ 

αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ, ιακβάλνληαη άκεζα κέηξα, ζπκπιεξψλεηαη κηα «Αλαθνξά 

Αζθαιείαο» θαη μεθηλά ε αλάιπζε απφ ηνπο Γηεπζπληέο ησλ κνλάδσλ πνπ έιαβε ρψξα. 

 

Μηα πξφηαζε είλαη εθφζνλ ζα έρεη ζπζηαζεί «Γηεχζπλζε Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ» ε 

αλάιπζε λα γίλεηαη ζπγθεληξσηηθά απφ ηνλ «Τπεχζπλν Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ» θαη 

φρη κεκνλσκέλα απφ ηελ θάζε Γηεχζπλζε μερσξηζηά. Ο νξγαληζκφο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ζα αληηκεησπίδεηαη σο ζχλνιν θαη φρη σο μερσξηζηέο κνλάδεο. 

 

Σέινο, νη Γηνξζσηηθέο θαη Πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο δελ πξέπεη κφλν λα ιακβάλνληαη αιιά 

θαη λα παξαθνινπζνχληαη σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.   
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5.4. Εςωτερικέσ Επιθεωρήςεισ του ISMS 

5.4.1. Δθαπμογή Απαιηήζεων  

 

 

Απαίηηζη 6 

ΔΩΣΔΡΙΚΔ ΔΠΙΘΔΩΡΗΔΙ ΣΟΤ ISMS 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα δηελεξγεί εζσηεξηθνχο ειέγρνπο ζην ISMS ζε 

πξνγξακκαηηζκέλα δηαζηήκαηα γηα λα απνθαζίδεη εάλ νη ζηφρνη ησλ ειέγρσλ, νη έιεγρνη, 

νη δηεξγαζίεο θαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ ISMS:  

 

i. ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο δηεζλνχο πξνηχπνπ θαη 

ηε ζρεηηθή λνκνζεζία ή θαλνληζκνχο  

ii. ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πξνζδηνξηζκέλεο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ 

iii. εθαξκφδνληαη απνηειεζκαηηθά θαη λα δηαηεξνχληαη θαη 

iv. εθηεινχληαη φπσο αλακέλεηαη 

 

Όρη, ε απαίηεζε δελ ηθαλνπνηείηαη, δηφηη ν νξγαληζκφο δε δηελεξγεί εζσηεξηθνχο ειέγρνπο 

ζην ISMS ζε πξνγξακκαηηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 

Σελ επζχλε γηα ηελ επηβεβαίσζε ζπκκφξθσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ κε θαλνληζκνχο, 

πξνδηαγξαθέο θαη πξαθηηθέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ Αζθάιεηα έρνπλ νη Γηεπζπληέο ησλ 

κνλάδσλ ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ εθαξκφδεη ε Τ.Π.Α. 

 

Οη Γηεπζπληέο ησλ εκπιεθφκελσλ κνλάδσλ ειέγρνπλ, φπνηε εθείλνη θξίλνπλ απαξαίηεην, 

ηηο Γηεπζχλζεηο ηνπο εάλ νη δηαδηθαζίεο ζπκκνξθψλνληαη κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ηνπο 

θαλνληζκνχο θαη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 

Έλα παξάδεηγκα  βαζηζκέλν ζηε Γηαδηθαζία 2 «Δπεμεξγαζία Αεξνλαπηηθψλ 

Πιεξνθνξηψλ», νη Γηεπζπληέο  ειέγρνπλ : 

 

 εάλ θαηά ηε δηάξθεηα εηζαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ ζηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή 

eaip@Wizard έρεη ππνγξάςεη ν αξκφδηνο ππάιιεινο κε ηα αξρηθά ηνπ ζην θάησ 

ηκήκα ηεο ελ ιφγσ ζειίδαο 
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 εάλ ν αξκφδηνο ππάιιεινο πνπ ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ έρεη ζεκεηψζεη κε πξάζηλν ρξψκα ηα ζσζηά εηζαρζέληα δεδνκέλα θαη 

κε πνξηνθαιί ηα δεδνκέλα πνπ εηζήρζεθαλ ιαλζαζκέλα  

 εάλ έρεη θάλεη ηηο πξνβιεπφκελεο δηνξζψζεηο θαη αλ έρεη ζεκεηψζεη εθ λένπ κε 

πξάζηλν ρξψκα ηα δηνξζσκέλα δεδνκέλα θαη έρεη ππνγξάςεη ζην θάησ ηκήκα ηεο 

ζειίδαο 

 εάλ ηα πξσηφηππα ππνγεγξακκέλα έγγξαθα έρνπλ αξρεηνζεηεζεί 

 

Οη έιεγρνη φκσο απηνί δελ γίλνληαη ηαθηηθά θαη πξνγξακκαηηζκέλα, νχηε θαηαγξάθνληαη 

ηα επξήκαηά ηνπο. πλεπψο, ν νξγαληζκφο δελ πξνβαίλεη ζε Δζσηεξηθέο Δπηζεσξήζεηο 

φπσο ηηο νξίδεη ην παξφλ πξφηππν. 

 

Έλα πξφγξακκα ειέγρνπ πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζεκαζία ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ησλ πεξηνρψλ πνπ πξφθεηηαη λα ειεγρζνχλ, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα 

πξνεγνχκελσλ ειέγρσλ. Δπίζεο, πξέπεη λα θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα ειέγρνπ, ην πεδίν 

εθαξκνγήο, ηε ζπρλφηεηα θαη ηηο κεζφδνπο.  

 

Όρη, δελ ζπληάζζεηαη απφ ηνπο Γηεπζπληέο έλα «Πξφγξακκα Δζσηεξηθψλ 

Δπηζεσξήζεσλ» ην νπνίν ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ Γηνίθεζε θαη ζα νξίδεη ηε ζπρλφηεηα 

ησλ Δζσηεξηθψλ Δπηζεσξήζεσλ, ηηο πεξηνρέο πνπ πξφθεηηαη λα ειεγρζνχλ, ηηο κεζφδνπο 

θαη ηα θξηηήξηα.  

 

Ζ επηινγή ησλ ειεγθηψλ θαη ε δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ ακεξνιεςία ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ. Οη ειεγθηέο δελ πξέπεη 

λα ειέγρνπλ δηθφ ηνπο έξγν. 

 

Όρη, δελ δηαζθαιίδεηαη αληηθεηκεληθφηεηα θαη ακεξνιεςία αθφκα θαη ζε απηνχο ηνπο 

ππνηππψδεηο ειέγρνπο πνπ δηεμάγνληαη απφ ηνπο Γηεπζπληέο ησλ κνλάδσλ. Ο ιφγνο είλαη 

φηη νη Γηεπζπληέο επηζεσξνχλ κελ ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο φκσο ελδέρεηαη λα 

απνθξχςνπλ κηα κε ζπκκφξθσζε ή κηα δπζιεηηνπξγία πξνθεηκέλνπ λα κελ εθηεζνχλ 

ζηνπο άιινπο Γηεπζπληέο ή ζηε Γηνίθεζε θαη επεξεάζεη απηφ αξλεηηθά ηελ αμηνιφγεζή 

ηνπο. 

 

Οη επζχλεο θαη νη απαηηήζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε δηεμαγσγή ειέγρσλ, θαζψο θαη γηα 

ηελ αλαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηε δηαηήξεζε αξρείσλ (βι. 4.3.3) πξέπεη λα 

νξίδεηαη ζε κηα ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία.  

 

Όρη, δελ ππάξρεη ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία. Ο θάζε Γηεπζπληήο ειέγρεη ππνηππσδψο θαη 

φπνηε εθείλνο θξίλεη απαξαίηεην ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο δηαδηθαζίαο ζηελ νπνία ε 

Γηεχζπλζή ηνπ εκπιέθεηαη. Δλδερφκελνη θίλδπλνη αλ δηαπηζησζνχλ θαηαγξάθνληαη θαη 

ηεξνχληαη ζε θαθέινπο, «Φάθεινη αλάιπζεο θηλδχλσλ», πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνχλ ζε 

θάπνηα ζχζθεςε θαη λα αληηκεησπηζηνχλ. 
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Σα ζηειέρε πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ πεξηνρή ηελ νπνία ειέγρνπλ, πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεη φηη ιακβάλνληαη ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε δξάζεηο γηα ηελ 

εμάιεηςε ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ αηηηψλ 

ηνπο. Γξαζηεξηφηεηεο επαιήζεπζεο (follow-up) πεξηιακβάλνπλ ηελ επαιήζεπζε ησλ 

δξάζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ θαη ηελ αλαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ επαιεζεχζεσο 

(βι.Απαίηηζη 8) 

 

Ναη, ηα ζηειέρε πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε νη Γηεπζπληέο ησλ κνλάδσλ, πξαγκαηνπνηνχλ ηεθκεξησκέλε επαιήζεπζε. 

 

Οη Γηεπζπληέο φηαλ εληνπηζηεί κηα κε ζπκκφξθσζε ηελ θαηαγξάθνπλ ζην εκεξήζην 

εκεξνιφγην ηεο Γηεχζπλζήο ηνπο, ιακβάλνπλ απφ θνηλνχ δηνξζσηηθά κέηξα, 

επηβεβαηψλνπλ ηελ εμάιεηςή ηεο θαη ζπληάζζνπλ κηα αλαθνξά, ην έληππν «ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΑΦΑΛΔΗΑ» (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV-Έληππν 8.1), πξνο ηε Γηνίθεζε. Ζ «ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΑΦΑΛΔΗΑ» πεξηιακβάλεη ηε κε ζπκκφξθσζε, ηε δξάζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

επαιεζεχζεσο. 

 

Ζ επηβεβαίσζε εμάιεηςεο ηε κε ζπκκφξθσζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ Γηεπζπληψλ 

ζεκαίλεη λα έρνπλ δηαζθαιίζεη φηη ν θίλδπλνο έρεη κεησζεί ζην ρακειφηεξν επίπεδν, ζην 

νπνίν κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί. 

 

5.4.2. Πποηάζειρ 

 

Ο νξγαληζκφο νθείιεη ζχκθσλα κε ην πξφηππν λα δηελεξγεί Δζσηεξηθέο Δπηζεσξήζεηο ζε 

πξνγξακκαηηζκέλα δηαζηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ζηνπο Γηεπζπληέο ησλ 

κνλάδσλ φηη φιεο νη αεξνλαπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ εληάζζνληαη ζηα πιαίζηα ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο παξέρνληαη κε αζθάιεηα, γηα λα εηζάγεη βειηηψζεηο φπνπ απαηηνχληαη, 

θαη γηα λα επηβεβαηψλεη ζπκκφξθσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ κε ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ. 

 

Αξρηθά, πξέπεη λα θαζηεξσζεί κηα ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία Δζσηεξηθψλ Δπηζεσξήζεσλ 

ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ, ε νπνία ζα πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ζα δηελεξγνχληαη νη Δζσηεξηθέο Δπηζεσξήζεηο ζην χζηεκα.  

 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα νξίζεη έλαλ «Τπεχζπλν Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ» ν νπνίνο ζα 

είλαη πηζηνπνηεκέλνο απφ αξκφδην θνξέα θαη ζα ηεζεί ππεχζπλνο γηα ηελ εηήζηα ζχληαμε 

«Πξνγξάκκαηνο Δζσηεξηθψλ Δπηζεσξήζεσλ» θαη ηέινο ζα είλαη εηδηθά εθπαηδεπκέλνο 

σο «Δζσηεξηθφο Δπηζεσξεηήο» γηα ηελ νξζή  δηεμαγσγή απηψλ.  

 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν δε ζα δηαηαξάζζεηαη ε αξρή αλεμαξηεζίαο επηζεσξεηή– 

επηζεσξνχκελνπ θαη ζα δηαζθαιίδεηαη αληηθεηκεληθφηεηα θαη ακεξνιεςία, εθφζνλ φιεο 
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νη Γηεπζχλζεηο θαη ηα Σκήκαηα απηψλ ζα επηζεσξνχληαη απφ ηνλ «Τπεχζπλν Αζθάιεηαο 

Πιεξνθνξηψλ» θαη φρη απφ ηνπο Γηεπζπληέο ησλ κνλάδσλ, νη νπνίνη δελ ζα έρνπλ πηα ηελ 

αξκνδηφηεηα λα επηζεσξνχλ δηθφ ηνπο έξγν. 

 

Οη εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε δηεξγαζία Γηεπζχλζεσλ ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζπζηεκαηηθά κηα θνξά ην ρξφλν, ή έθηαθηα εθφζνλ θξηζεί 

απαξαίηεην.  

 

Σν πξφγξακκα ησλ Δζσηεξηθψλ Δπηζεσξήζεσλ ζα ζπληάζζεηαη ζε εηήζηα βάζε απφ ηνλ 

Τπεχζπλν Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ, ζα εγθξίλεηαη απφ ηε Γηνίθεζε θαη ζα αλαγξάθεηαη 

ζην έληππν «ΔΣΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΩΝ» (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV-Έληππν 

6.1). 

 

Σν εχξνο, ε κέζνδνο θαη ηα θξηηήξηα ησλ Δζσηεξηθψλ Δπηζεσξήζεσλ ζα θαζνξίδνληαη 

απφ ηνλ «Τπεχζπλν Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ». Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα πξνεγνπκέλσλ 

Δζσηεξηθψλ Δπηζεσξήζεσλ ζα ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο επηζεψξεζεο. 

 

Σν πξνζσπηθφ πνπ εκπιέθεηαη ζηηο ππφ επηζεψξεζε δηαδηθαζίεο ζα ελεκεξψλεηαη, 

γξαπηψο, ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ ηελ επηζεψξεζε. 

 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα επηζεσξείηαη ε ζπκκφξθσζε ηεο δηεξγαζίαο έθδνζεο θαη 

ελεκέξσζεο ηνπ Δγρεηξηδίνπ AIP σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ζηελ νιφηεηά ηεο 

θαη φρη θάζε Γηεχζπλζε μερσξηζηά.  

 

ηφρνο ζα είλαη ν «Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ»  λα εληνπίζεη ηπρφλ 

δπζιεηηνπξγίεο ζηηο Γηεπζχλζεηο νη νπνίεο εκπιέθνληαη ζηε δηεξγαζία έθδνζεο θαη 

ελεκέξσζεο ηνπ Δγρεηξηδίνπ AIP. 

 

Ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο επηζεψξεζεο, ν Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ ζα 

ζπδεηά ηα απνηειέζκαηα κε ηνλ Γηεπζπληή ηεο επηζεσξνχκελεο κνλάδαο θαη ην 

εκπιεθφκελν πξνζσπηθφ. 

 

Αλαθνξά ηεο επηζεψξεζεο ζα ζπληάζζεηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ 

θαη ζα θνηλνπνηείηαη ζηνπο Γηεπζπληέο ησλ εκπιεθνκέλσλ κνλάδσλ, κέζσ ηνπ εληχπνπ 

«ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV-Έληππν 6.2). ην έληππν απηφ ζα 

θαηαγξάθνληαη κε ζπκκνξθψζεηο θαη παξαηεξήζεηο. Ζ αλαθνξά ζα θνηλνπνηείηαη ζηε 

Γηνίθεζε. 

 

Γηα θάζε κε ζπκκφξθσζε ή παξαηήξεζε ζα εθδίδεηαη έληππν «ΓΗΟΡΘΩΣΗΚΔ ΚΑΗ 

ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ» απφ ηνλ Τπεχζπλν Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ. 
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Κνηλνπνίεζε ηεο αλαθνξάο επηζεψξεζεο ζηνπο επηζεσξνχκελνπο ζα γίλεηαη απφ ηνλ 

Τπεχζπλν Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ, γηα ελδερφκελε ιήςε κέηξσλ. Ζ «ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο κνλάδαο πνπ επηζεσξήζεθε, 

κε επζχλε ηνπ νπνίνπ ζα ελεκεξψλεηαη θαη φιν ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ηεο κνλάδαο. 

 

Τπεχζπλνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ ζα είλαη 

απηφο πνπ ζα νξίδεηαη ζην εθάζηνηε έληππν «ΓΗΟΡΘΩΣΗΚΔ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΔ 

ΔΝΔΡΓΔΗΔ», ελψ ππεχζπλνο γηα ηελ ηειηθή επαιήζεπζή ηνπο ζα είλαη ν Τπεχζπλνο 

Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ. 

 

Δπίζεο, ν ηειεπηαίνο ζα είλαη αξκφδηνο θαη γηα ηελ ηήξεζε Φαθέισλ Δπηζεσξήζεσλ, νη 

νπνίνη ζα πεξηιακβάλνπλ ηα ζπκπιεξσκέλα έληππα «ΔΣΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΩΝ» θαη «ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ». Δλψ, αληίγξαθα ηνπ εληχπνπ 

«ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» ζα δίλνληαη θαη ζηηο επηζεσξνχκελεο Γηεπζχλζεηο (ε 

θάζε Γηεχζπλζε ζα ηεξεί απηά πνπ ηελ αθνξνχλ).  

 

Ζ «ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» κε ηα απνηειέζκαηα ησλ επηζεσξήζεσλ ζα 

θνηλνπνηείηαη θαη ζηε Γηνίθεζε, ψζηε λα απνηειεί εηζεξρφκελν γηα φηαλ απηή πξνβεί ζε 

αλαζθφπεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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5.5. Αναςκόπηςη του ISMS από τη Διοίκηςη 

5.5.1. Δθαξκνγή Απαηηήζεσλ  

 

 

Απαίηηζη 7 

ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΣΟΤ ISMS ΑΠΟ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

7.1   Γεληθά  

(4.2.3.ζη) 

 

Ζ δηνίθεζε πξέπεη λα αλαζθνπεί ην ζχζηεκα ISMS ηνπ νξγαληζκνχ ζε 

πξνγξακκαηηζκέλα δηαζηήκαηα (ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν) γηα λα εμαζθαιίδεη ηε 

ζπλερηδφκελε θαηαιιειφηεηα, επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ. Ζ αλαζθφπεζε 

απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε επθαηξηψλ βειηίσζεο θαη ηελ αλάγθε γηα 

αιιαγέο ζην ISMS, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ 

θαη ησλ ζηφρσλ αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαζθνπήζεσλ πξέπεη 

λα ηεθκεξηψλνληαη κε ζαθήλεηα θαη πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε αξρεία (βι. 4.3.3) 

 

Ζ Γηνίθεζε ελίνηε αλαζθνπεί ην ζχζηεκα σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα, ηελ επάξθεηα θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ.  

 

Ζ αλαζθφπεζε φκσο απηή δελ γίλεηαη πξνγξακκαηηζκέλα θαη φηαλ γίλεηαη ηα 

απνηειέζκαηα δελ ηεθκεξηψλνληαη θαη δελ δηαηεξνχληαη ζε αξρεία.   

 

πλεπψο, ε απαίηεζε ηθαλνπνηείηαη κεξηθψο. 

 

7.2 Δηζεξρόκελα αλαζθνπήζεσλ 

 

Σα εηζεξρφκελα ζε κηα αλαζθφπεζε ηεο Γηνίθεζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε : 

 

α)  απνηειέζκαηα ησλ επηζεσξήζεσλ θαη ησλ αλαζθνπήζεσλ ηνπ ISMS  

 

Όρη, δελ ππάξρνπλ ηέηνηνπ είδνπο εηζεξρφκελα. Σα επξήκαηα  ησλ φπνησλ ππνηππσδψλ 

ειέγρσλ θαη αλαζθνπήζεσλ γίλνληαη δελ θαηαγξάθνληαη.  

 

β)  αλαηξνθνδφηεζε απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε  
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Ναη, ε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε απνηειεί εηζεξρφκελν. Ζ Γηνίθεζε 

ιακβάλεη ππφςε θαηαγεγξακκέλεο αλαθνξέο ηνπ πξνζσπηθνχ αιιά θαη ηεθκεξησκέλεο 

αλαθνξέο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ, φπσο αεξνδξφκηα, αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, ηδηψηεο 

πηιφηνη. 

 

Λακβάλεη κάιηζηα ζνβαξά ππφςε ηηο παξαηεξήζεηο κηαο θαηεγνξίαο  ηειηθψλ ρξεζηψλ, 

ησλ «Παξφρσλ Γεδνκέλσλ» (Data Service Providers), νη νπνίνη είλαη ηδησηηθέο εηαηξείεο 

πνπ αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπο είλαη ε ζπγθέληξσζε Δγρεηξηδίσλ AIP απφ φιν ηνλ 

θφζκν, ε νξζή θαη έγθαηξε ελεκέξσζή ηνπο θαη ε παξνρή ηνπο πξνο ηξίηνπο. Οη πην 

γλσζηέο κεηαμχ άιισλ είλαη νη Jeppesen, LIDO, EAG. Αιιά θαη νη εηαηξείεο πνπ 

θαηαζθεπάδνπλ ην ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ φπσο νη Thales, 

Abitech. 

 

Δπεηδή νη απαηηήζεηο απηψλ ησλ εηαηξεηψλ σο πξνο ηελ εγθπξφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ 

αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ είλαη ηδηαίηεξα πςειέο ιεηηνπξγνχλ θαη σο ειεγθηηθνί 

κεραληζκνί. Με απνηέιεζκα ε αλαηξνθνδφηεζε απφ απηέο λα είλαη πνιχ ζεκαληηθή. 

 

γ)  ηερληθέο ή δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνλ νξγαληζκφ 

γηα λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ISMS  

 

Ναη, ε Γηνίθεζε αμηνπνηεί σο εηζεξρφκελα λέεο ηερληθέο, ζπζηήκαηα ή δηαδηθαζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ άιια επξσπατθά θξάηε. Γηα ηηο εμειίμεηο απηέο ελεκεξψλεηαη κέζσ 

εηζεγήζεσλ πνπ ζπληάζζεη ην αξκφδην γηα ηελ εηζαγσγή θαη επεμεξγαζία αεξνλαπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ πξνζσπηθφ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνγξακκαηηζκέλεο αιιά θαη έθηαθηεο ζπλαληήζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο απφ ηνλ «Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ γηα 

ηελ Αζθάιεηα ηεο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο» (EUROCONTROL). 

 

Οη αξκφδηνη ππάιιεινη γηα ηελ εηζαγσγή θαη επεμεξγαζία αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

φισλ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξακκαηηζκέλεο θαη ηαθηηθέο «Οκάδεο 

Δξγαζίαο» (Working Groups), νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε δηάθνξεο επξσπατθέο 

ρψξεο. 

 

Παξάιιεια, νη Γηεπζπληέο ησλ Γηεπζχλζεσλ Αεξνλαπηηθψλ Δθδφζεσλ (Δ1), ζην νπνίν 

ππάγεηαη θαη ην Σκήκα Δγρεηξηδίσλ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ ΑΗΡ (Δ1/Α),φισλ ησλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ, ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξακκαηηζκέλεο αιιά θαη έθηαθηεο ζπλαληήζεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 4-5 θνξέο ην ρξφλν ζε δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο.  

 

Οη ηειηθέο εηζεγήζεηο θαη ησλ δπν απνηεινχλ εηζεξρφκελν ηεο Γηνίθεζεο ηεο Τπεξεζίαο 

Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο. 
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δ)  ηελ θαηάζηαζε ησλ πξνιεπηηθψλ θαη δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ 

 

Όρη, ε Γηνίθεζε δελ αλαζθνπεί ηηο πξνιεπηηθέο θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.  

 

Οη Γηεπζπληέο φηαλ εληνπηζηεί κηα απεηιή ή κε-ζπκκφξθσζε ιακβάλνπλ πξνιεπηηθά ή 

αληίζηνηρα δηνξζσηηθά κέηξα, επηβεβαηψλνπλ ηελ εμάιεηςή ηεο θαη ζπληάζζνπλ κηα 

Αλαθνξά Αζθάιεηαο πξνο ηε Γηνίθεζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ απεηιή ή ηε κε-

ζπκκφξθσζε, ηε δξάζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επαιεζεχζεσο. Ζ Γηνίθεζε φκσο δελ 

πξνβαίλεη ζε ηαθηηθή αλαζθφπεζε ησλ αλαθνξψλ απηψλ, νχησο ψζηε λα δηαζθαιίζεη φηη 

δελ ζα ζπκβεί ή επαλαιεθζεί θάπνην ζπκβάλ.  

 

Δπίζεο, δελ ππάξρεη θάπνην έληππν φπσο γηα παξάδεηγκα, «ΓΗΟΡΘΩΣΗΚΔ & 

ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ», ην νπνίν λα ζπκπιεξψλεηαη. πλεπψο, ε Γηνίθεζε δελ 

κπνξεί λα αλαηξέμεη ζε ηέηνηνπ είδνπο αξρείν, νχησο ψζηε λα αλαζθνπήζεη ηελ 

θαηάζηαζε ησλ  δηνξζσηηθψλ θαη πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ. 

 

ε) ηα ηξσηά ζεκεία θαη ηηο απεηιέο πνπ δελ πξνζδηνξίδνληαη επαξθψο  ζηελ πξνεγνχκελε 

αμηνιφγεζε θηλδχλνπ 

 

Ναη, ε Γηνίθεζε εμεηάδεη λέα ηξσηά ζεκεία ή απεηιέο πνπ ελδέρεηαη λα πξνέθπςαλ 

πξφζθαηα θαη σο εθ ηνχηνπ λα κελ είραλ εληαρζεί θαη αμηνινγεζεί ζηελ πξνεγνχκελε 

«Αμηνιφγεζε Κηλδχλσλ».  

 

Γηα παξάδεηγκα, εάλ δηαπηζηψζεθε πξφζθαηα φηη έλαο ρξήζηεο δελ θπιάζζεη ηνλ 

απφξξεην θσδηθφ πξφζβαζήο ηνπ ζηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή «Eaip@Wizard», αιιά 

αληηζέησο ηνλ έρεη θνηλνπνηήζεη ζε ζπλαδέιθνπο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξνχλ 

δεδνκέλα δηθήο ηνπ αξκνδηφηεηαο. 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν εηζεξρφκελν ηεο Γηνίθεζεο πξνθχπηεη απφ ηηο «Αλαθνξέο 

Δλδερφκελσλ Κηλδχλσλ», ηελ επζχλε γηα ηελ ζχληαμε ησλ νπνίσλ θέξνπλ νη Γηεπζπληέο 

ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε δηεξγαζία κνλάδσλ. 

 

ζη) ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο κεηξήζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο  

 

Όρη, ε Γηνίθεζε δελ κπνξεί λα ιάβεη ππφςε ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο κεηξήζεηο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, δηφηη ν νξγαληζκφο δελ πξαγκαηνπνηεί ηέηνηνπ είδνπο κεηξήζεηο 

(4.2.2.δ, 4.2.3.γ). 

 

δ)  δξάζεηο επαιήζεπζεο (follow-up actions)  απφ ηηο πξνεγνχκελεο αλαζθνπήζεηο ηεο 

Γηνίθεζεο  
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Όρη, δελ ππάξρνπλ δξάζεηο επαιήζεπζεο, δηφηη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ 

αλαζθνπήζεσλ δελ έρνπλ ηεθκεξησζεί θαη δελ έρνπλ δηαηεξεζεί ζε αξρεία. Οπφηε, 

θαζίζηαηαη αδχλαηε ε ζχγθξηζε θαη ε επαιήζεπζε. 

 

ε)  ηπρφλ αιιαγέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηo ISMS θαη  

 

Ναη, ε Γηνίθεζε ιακβάλεη ππφςε αιιαγέο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ νξζή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο νη αιιαγέο ζην λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πεξηβάιινλ ή 

αιιαγκέλεο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο. 

 

ζ)  ζπζηάζεηο γηα βειηίσζε 

  

Ναη, ε Γηνίθεζε ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο ζπζηάζεηο γηα βειηίσζε απφ Γηεζλείο 

Οξγαληζκνχο, φπσο απφ ην Γηεζλή Οξγαληζκφ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο ICAO 

(International Civil Aviation Organization). Σέηνηεο ζπζηάζεηο κπνξεί λα είλαη ε 

βειηίσζε ησλ επηζπκεηψλ επηπέδσλ αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ, ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε 

ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο θαη άιιεο. 

 

7.3 Δμεξρόκελα αλαζθνπήζεσλ 

 

Σα εμεξρφκελα απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο Γηνίθεζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο 

απνθάζεηο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αθφινπζα : 

 

α) ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ISMS  

 

Ναη, ε Γηνίθεζε δηαζέηεη ηεθκεξησκέλεο απνθάζεηο φζνλ αθνξά βειηηψζεηο θαη 

επνηθνδνκεηηθέο αιιαγέο ζην ISMS, νη νπνίεο ιακβάλνληαη θαηφπηλ ζπδεηήζεσο κεηαμχ 

ησλ Γηνηθεηψλ ησλ Τπεξεζηψλ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο φισλ ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ ζε 

«πκβνχιηα Γηνηθεηψλ» (Provision Councils), ηα νπνία ιακβάλνπλ ρψξα δχν θνξέο 

εηεζίσο κε έδξα ηηο Βξπμέιιεο.  

 

β) αλαλέσζε ηνπ ζρεδίνπ εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ηνπ ζρεδίνπ ζεξάπεπζεο θηλδχλσλ  

 

Όρη, ε Γηνίθεζε δελ πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα αλαλέσζε ηνπ ζρεδίνπ 

εθηίκεζεο θηλδχλσλ θαη ηνπ ζρεδίνπ  ζεξάπεπζεο θηλδχλσλ. Σα ζρέδηα απηά 

θαηαγξάθεθαλ ηελ πξψηε θνξά θαη δελ αλαζθνπνχληαη πξνγξακκαηηζκέλα θαη ηαθηηθά 

απφ ηε Γηνίθεζε θαη ζπλεπψο δελ αλαλεψλνληαη. 

 

γ) ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ειέγρσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ, φπσο απαηηείηαη, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηα εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά 

ζπκβάληα πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ην ISMS, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αιιαγψλ 

ζε: 
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1) επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο 

2) απαηηήζεηο αζθαιείαο 

3) επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο πθηζηάκελεο 

επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο 

4) θαλνληζηηθέο ή λνκηθέο απαηηήζεηο 

5) ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη  

6) ηα επίπεδα ηνπ θηλδχλνπ ή / θαη θξηηήξηα γηα ηελ απνδνρή θηλδχλσλ 

 

Ναη, ε Γηνίθεζε πξνβαίλεη ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ειέγρσλ πνπ 

εθαξκφδεη κφιηο δηαπηζησζεί ηεθκεξησκέλα ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ή κφιηο 

αιιάμνπλ νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο ή θάπνην απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. 

 

πγθεθξηκέλα, ε Γηνίθεζε ζε πεξίπησζε πνπ θξίλεη απαξαίηεηε ηελ ηξνπνπνίεζε 

θάπνηαο δηαδηθαζίαο, αλαζέηεη ζην εκπιεθφκελν ηκήκα ηελ πξνζαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο 

ζηα λέα δεδνκέλα. Δθφζνλ ε λέα δηαδηθαζία εγθξηζεί απφ ηε Γηνίθεζε ηίζεηαη ζε ηζρχ 

θαη ε παιαηφηεξε επίζεκα θαηαξγείηαη.  

 

δ) ηηο αλάγθεο ζε πφξνπο  

 

Ναη, ε Γηνίθεζε έρεη ζηε δηάζεζή ηεο επίζεκα έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ απνθάζεηο ηεο 

γηα εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ. Δλδεηθηηθά, κεξηθέο ηέηνηεο ελέξγεηεο είλαη, 

πξνθεξχμεηο πξφζιεςεο θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ, δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ αλάζεζεο 

έξγνπ γηα αγνξά εμνπιηζκνχ (ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, δηαθνκηζηέο, εθαξκνγέο). 

 

ε) βειηίσζε ζην πψο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειέγρσλ ππνινγίδεηαη 

 

Όρη, ε Γηνίθεζε δελ έρεη πξνβεί ζε θάπνηα ελέξγεηα κέρξη ζηηγκήο, νχηνο ψζηε λα 

βειηησζεί ε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ειέγρσλ, ε νπνία κέρξη ζηηγκήο δελ 

παξαθνινπζείηαη νχηε κεηξάηαη.  

 

Μηα ηέηνηα ελέξγεηα εθ κέξνπο ηεο Γηνίθεζεο ζα ήηαλ ε θαζηέξσζε κηαο επίζεκεο 

κεζφδνπ κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ειέγρσλ.  
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5.5.2. Πποηάζειρ 

 

Ο νξγαληζκφο δελ δηαζέηεη θαηαγεγξακκέλε δηαδηθαζία αλαζθφπεζεο. Ζ Γηνίθεζε ελίνηε 

αλαζθνπεί ην ζχζηεκα σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα, ηελ επάξθεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ.  

 

Ζ αλαζθφπεζε φκσο απηή δελ γίλεηαη πξνγξακκαηηζκέλα θαη φηαλ γίλεηαη ηα 

απνηειέζκαηα δελ ηεθκεξηψλνληαη θαη δελ δηαηεξνχληαη ζε αξρεία.   

 

Ζ Γηνίθεζε νθείιεη λα θαζηεξψζεη κηα ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία αλαζθφπεζεο, ε νπνία 

λα ζηνρεχεη ζην δηαξθή έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πζηήκαηνο 

κε απψηεξν ζθνπφ ηε ζπλερή βειηίσζε. 

 

Ζ αλαζθφπεζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ απφ ηε Γηνίθεζε, 

ζα πξέπεη λα εθηειείηαη κηα θνξά εηεζίσο, αιιά θαη θάζε θνξά πνπ ζα θξίλεηαη 

απαξαίηεην απφ απηήλ.  

 

Αλαζθφπεζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ ζα γίλεηαη απφ ηε 

Γεληθή Γηεχζπλζε ηνπ νξγαληζκνχ κε εηζήγεζε ηνπ Τπεχζπλνπ Αζθάιεηαο 

Πιεξνθνξηψλ  ή κε απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο. 

 

Σελ επηηξνπή αλαζθφπεζεο ζα ζπληζηνχλ ν Γηνηθεηήο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, ν 

Τπνδηνηθεηήο, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο Αεξνλαπηηιίαο, νη Γηεπζπληέο ησλ εκπιεθνκέλσλ 

κνλάδσλ θαη ν Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ.  

 

Τπεχζπλνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ ζχγθιεζεο ηεο επηηξνπήο ζα είλαη ν 

Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ. Πξφεδξνο ησλ ζπζθέςεσλ ζα είλαη ν Γηνηθεηήο 

Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο. 

 

Ζ αηδέληα ησλ ζπζθέςεσλ ηεο επηηξνπήο ζα πξνεηνηκάδεηαη γξαπηψο κε επζχλε ηνπ 

Τπεχζπλνπ Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

θαη αληίγξαθφ ηεο ζα κνηξάδεηαη ζε φινπο φζνπο πξφθεηηαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

επηηξνπή ηνπιάρηζηνλ κία κέξα πξηλ απφ ηε ζχγθιηζή ηεο.  

 

Ζ Γηνίθεζε νθείιεη λα ζπκπεξηιάβεη σο εηζεξρφκελα ζηελ αλαζθφπεζή ηεο φζα 

δηαπηζηψζεθε παξαπάλσ φηη δε ιακβάλεη ππφςε ηεο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη ηα 

αθφινπζα : 

 

 Απνηειέζκαηα Δζσηεξηθψλ Δπηζεσξήζεσλ θαη πξαθηηθά πξνεγνχκελσλ 

Αλαζθνπήζεσλ ηνπ ISMS. 

 

 Σελ θαηάζηαζε ησλ πξνιεπηηθψλ θαη δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ.  
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Ζ αλαζθφπεζε λα πεξηιακβάλεη ηα έληππα «Αλαθνξά Αζθαιείαο» θαζψο θαη ηα 

έληππα πνπ ζα εηζαρζνχλ ζην χζηεκα «ΓΗΟΡΘΩΣΗΚΔ & ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΔ 

ΔΝΔΡΓΔΗΔ», (φπσο ζα αλαθέξνπκε ζηηο απαηηήζεηο 8., 8.3 ηνπ πξνηχπνπ, 

ελφηεηα 5.6 Βειηίσζε ISMS), ηα νπνία ζα επηζπλάπηνληαη καδί κε ηηο αληίζηνηρεο 

«Αλαθνξέο Αζθάιεηαο». Να δηεξεπλψληαη ηπρφλ πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ, δηνξζσηηθέο θαη πξνιεπηηθέο 

ελέξγεηεο πνπ πξνηάζεθαλ θαη ε πξφνδνο πινπνίεζεο ηνπο. 

 

 Σα απνηειέζκαηα απφ ηηο κεηξήζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο.  

Απνηειέζκαηα, δειαδή, αλάιπζεο δεηθηψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηελ επίδνζε ηνπ νξγαληζκνχ φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ησλ 

αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

(Όπσο αλαθέξακε θαη ζηηο απαηηήζεηο 4.2.2.δ & 4.2.3.γ, ελφηεηα 5.2 Γεληθέο 

Απαηηήζεηο), ν νξγαληζκφο πξέπεη λα θαζηεξψζεη έλαλ ηξφπν κέηξεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ειέγρσλ. Ζ αλαζθφπεζε ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ 

ησλ κεηξήζεσλ ζα επαιεζεχεη φηη νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ 

ηθαλνπνηνχληαη. 

 

 Σηο δξάζεηο επαιήζεπζεο (follow-up actions) απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

αλαζθνπήζεηο ηεο Γηνίθεζεο.  

Σεθκεξησκέλε, δειαδή, εηζήγεζε ηνπ Τπεχζπλνπ Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ, γηα 

ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ πνπ ζα έρνπλ ηεζεί ζηελ 

πξνεγνχκελε αλαζθφπεζε. 

 

Έπεηηα απφ αλάιπζε ησλ αλσηέξσ ζα θαηαγξάθνληαη ζην έληππν «ΠΡΑΚΣΗΚΑ 

ΑΝΑΚΟΠΖΖ» (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV-Έληππν 7) νη ζηφρνη πνπ ζέηεη ν νξγαληζκφο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδερφκελσλ απνθάζεσλ γηα αιιαγέο φζνλ αθνξά ην χζηεκα 

Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ. ε θάζε ζπλάληεζε αλαζθφπεζεο ζα γίλεηαη 

ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ηνπο πξνεγνχκελνπο ζηφρνπο. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν ζα κεηξνχληαη θαη ζα αμηνινγνχληαη: 

 

 Ζ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο 

Πιεξνθνξηψλ ISMS. 

 Ζ βειηίσζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο. 

 Ζ βειηίσζε ηνπ ζρεδίνπ εθηίκεζεο θαη ηνπ ζρεδίνπ ζεξάπεπζεο θηλδχλνπ. 

 Ζ βειηίσζε ηεο κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ειέγρσλ. 

 Οη αλάγθεο ζε πφξνπο (αλζξψπηλν δπλακηθφ, εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο, 

ηερλνινγία, νηθνλνκηθνί πφξνη) γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ. 

 

Σα πξαθηηθά ηεο θάζε ζχζθεςεο ζα θαηαγξάθνληαη ζην έληππν «ΠΡΑΚΣΗΚΑ 

ΑΝΑΚΟΠΖΖ», ην νπνίν ζπκπιεξσκέλν ζα ηεξείηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Αζθάιεηαο 
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Πιεξνθνξηψλ θαη ζα αξρεηνζεηείηαη καδί κε ηελ αηδέληα ησλ ζπζθέςεσλ ηεο επηηξνπήο 

ζηνλ «Φάθειν Αλαζθνπήζεσλ» πνπ ζα δεκηνπξγεζεί. 

 

Σέινο, πξέπεη λα δηνξζσζεί θαη ε «Γηαδηθαζία Γηαρείξηζεο Με πκκφξθσζεο», θαη λα 

πξνζηεζεί θαη ην βήκα ηεο Αλαζθφπεζεο, φπσο θαίλεηαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα : 
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Με 

πκκόξθσζε 

ΑΜΔΑ ΜΔΣΡΑ 

 

Γηεπζπληέο Μνλάδσλ 

Αλαθνξά Αζθαιείαο 

 

Γηεπζπληέο Μνλάδσλ 

πγθέληξσζε & 

Αλάιπζε ηνηρείσλ 

Γηεπζπληέο Μνλάδσλ 

ΓΗΟΡΘΩΣΗΚΑ 

ΜΔΣΡΑ 

 

Γηεπζπληέο Μνλάδσλ 

Τπνβνιή πξνηάζεσλ 

γηα 

Γηνξζσηηθά κέηξα  

 

Γηεπζπληέο Μνλάδσλ 

Πξνζσπηθφ 

Δλεκεξσηηθφ 

εκείσκα  

 

Γηεπζπληέο Μνλάδσλ 

ΔΛΔΓΥΟ 

ΓΙΟΡΘΧΣΙΚΧΝ 

ΜΔΣΡΧΝ 

Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο 

Πιεξνθνξηψλ 

ΑΝΑΚΟΠΗΗ 

ΓΙΟΡΘΧΣΙΚΧΝ 

ΜΔΣΡΧΝ 

 

Γηνίθεζε 
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5.6. Βελτίωςη του ISMS 

 

5.6.1. Δθαπμογή Απαιηήζεων  

 

 

Απαίηηζη 8 

ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΟΤ ISMS 

8.1 πλερήο Βειηίσζε 
 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη ζπλερψο λα βειηηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ISMS κέζσ ηεο 

ρξήζεο ηεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ, ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηζεψξεζεο, ηεο αλάιπζεο  

θαηαγεγξακκέλσλ γεγνλφησλ, ησλ δηνξζσηηθψλ θαη ησλ πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ θαη ηεο 

αλαζθφπεζεο απφ ηε Γηνίθεζε (βι. Απαίηηζη 7).  

 

8.2 Γηνξζσηηθέο Δλέξγεηεο 

 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα αλαιακβάλεη ελέξγεηεο γηα ηελ εμάιεηςε ηεο αηηίαο ησλ κε 

ζπκκνξθψζεσλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ISMS, έηζη ψζηε λα απνηξαπεί ε επαλεκθάληζή 

ηνπο. 

 

Πξέπεη λα θαζηεξσζεί κηα ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία γηα δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο , ψζηε λα 

θαζνξίδνληαη απαηηήζεηο γηα: 

 

α) αλαγλψξηζε κε ζπκκνξθψζεσλ 

 

Ναη, ν νξγαληζκφο δηαζέηεη κηα ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο κε 

ζπκκνξθψζεσλ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ -ζει.150- «Γηαδηθαζία Γηαρείξηζεο κε 

ζπκκνξθψζεσλ». Οπνηνδήπνηε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ αλαθαιχπηεη κε ζπκκφξθσζε ή 

δπζιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ, ελεκεξψλεη ην 

εκεξήζην εκεξνιφγην ηεο Γηεχζπλζήο ηνπ θαη επηθνηλσλεί κε ηνλ Γηεπζπληή ηεο 

αληίζηνηρεο κνλάδαο. 

 

β) πξνζδηνξηζκφ ησλ αηηηψλ ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ 
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Ναη, ν νξγαληζκφο δηαζέηεη κηα ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ησλ αηηηψλ ησλ 

κε ζπκκνξθψζεσλ. Ο Γηεπζπληήο ζηε ζπλέρεηα αλαδεηά ηα αίηηα ηεο κε ζπκκφξθσζεο 

κέζσ ζπγθέληξσζεο θαη αλάιπζεο ζηνηρείσλ, γηα παξάδεηγκα απφ ειεθηξνληθά αξρεία 

θαηαγξαθήο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζπκπιεξσκέλα έληππα, αλαθνξέο ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη 

άιια, κε ηειηθφ ζθνπφ λα αλαγλσξίζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ πξνθάιεζαλ. 

 

γ) αμηνιφγεζε ηεο αλάγθεο γηα ελέξγεηεο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη νη κε ζπκκνξθψζεηο  

δελ ζα επαλαιεθζνχλ 

 

Ναη, ν νξγαληζκφο πξαγκαηνπνηεί αμηνιφγεζε ηεο αλάγθεο γηα ελέξγεηεο, ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί φηη νη κε ζπκκνξθψζεηο δελ ζα επαλαιεθζνχλ. πγθεθξηκέλα, ν 

Γηεπζπληήο αμηνινγεί ηε ζεκαληηθφηεηα θαη αλαδεηά κεζφδνπο επίιπζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο. (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ -ζει.149- «Πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε κε 

ζπκκνξθψζεσλ». 

 

δ) θαζνξηζκφ θαη πινπνίεζε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη 

 

Ναη, ζε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ρεηξηζκφο κε ζπκκφξθσζεο, γηα νηηδήπνηε αθνξά ην 

ζχζηεκα, ηφηε ηελ επζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο κε ζπκκφξθσζεο έρεη ν 

Γηεπζπληήο ηεο κνλάδαο ζηελ νπνία εληνπίζηεθε.  

 

Αλ ε κε ζπκκφξθσζε θιείλεη άκεζα κε κηα απιή ελέξγεηα ( ηνπηθή απνθαηάζηαζε), ηφηε 

απηή ε ελέξγεηα πινπνηείηαη απφ ηνλ αξκφδην Γηεπζπληή κνλάδαο θαη εθδίδεηαη κηα 

αλαθνξά Αζθαιείαο «Έληππν Αλαθνξάο Βιαβψλ, πκβάλησλ & Αηπρεκάησλ» 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV- Έληππν 8.1) πξνο ηε Γηνίθεζε, δηαθνξεηηθά ν αξκφδηνο πξνβαίλεη 

ζε δηνξζσηηθή ελέξγεηα γηα ηε κε ζπκκφξθσζε. 

 

ε) αξρεηνζέηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ αλειήθζεζαλ (βι. 4.3.3) θαη 

 

Όρη, ε δηαδηθαζία γηα δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο δελ είλαη ηεθκεξησκέλε. Γελ ζπκπιεξψλεηαη 

θάπνην έληππν, ζπλεπψο δελ ηεξνχληαη θαη ζρεηηθά αξρεία. Απιά φηαλ θξίλεηαη 

απαξαίηεην απνζηέιιεηαη ζηε Γηνίθεζε θάπνην ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα. 

 

ζη) αλαζθφπεζε ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ αλαιακβάλνληαη 

 

Ναη, γίλεηαη επαιήζεπζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ αλειήθζεζαλ απφ ηνλ ίδην ηνλ Γηεπζπληή 

πνπ ηηο πξαγκαηνπνίεζε. Γελ θαηαγξάθεηαη φκσο ε επαιήζεπζε απηή ζε θάπνην έληππν 

νχησο ψζηε θαη λα απνδεηθλχεηαη. 
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8.3 Πξνιεπηηθέο Δλέξγεηεο 

 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ελέξγεηεο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αηηηψλ ησλ 

πηζαλψλ κε ζπκκνξθψζεσλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ISMS, έηζη ψζηε λα πξνιακβάλεηαη ε 

εκθάληζή ηνπο. Οη πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο πνπ ιακβάλνληαη πξέπεη λα είλαη αλάινγεο  κε 

ηηο επηπηψζεηο ησλ πηζαλψλ πξνβιεκάησλ. 

 

Πξέπεη λα θαζηεξσζεί κηα ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία γηα πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο , ψζηε λα 

θαζνξίδνληαη απαηηήζεηο γηα: 

 

α) αλαγλψξηζε πηζαλψλ κε ζπκκνξθψζεσλ θαη ησλ αηηηψλ ηνπο 

 

Ναη, γίλεηαη αλαγλψξηζε πηζαλψλ κε ζπκκνξθψζεσλ θαη ησλ αηηηψλ ηνπο. Οπνηνδήπνηε 

κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ εθηηκά φηη θάπνην ιεηηνπξγηθφ θνκκάηη ηνπ πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κε ζπκκφξθσζε ή 

δπζιεηηνπξγία, ελεκεξψλεη ην εκεξήζην εκεξνιφγην ηεο Γηεχζπλζήο ηνπ θαη επηθνηλσλεί 

κε ηνλ Γηεπζπληή ηεο αληίζηνηρεο κνλάδαο. 

 

β) αμηνιφγεζε ηεο αλάγθεο γηα ιήςε ελεξγεηψλ έηζη ψζηε λα πξνιεθζεί ε εκθάληζε κε 

ζπκκνξθψζεσλ 

 

Ναη, ν Γηεπζπληήο αμηνινγεί ηε ζεκαληηθφηεηα θαη αλαζέηεη ή φρη ζε θάπνην ππάιιειν 

ηεο κνλάδαο ηνπ ηε δηεξεχλεζε θαη αλεχξεζε κεζφδσλ επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

δ) πξνζδηνξηζκφ θαη πινπνίεζε πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη 

 

Ναη, κεηά ηε δηεξεχλεζε πινπνηνχληαη νη απαηηνχκελεο πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο κε επζχλε 

ηνπ ίδηνπ ππαιιήινπ ζηνλ νπνίν είρε αλαηεζεί θαη ε δηεξεχλεζε θαη ε αλεχξεζε κεζφδσλ 

επίιπζεο. 

 

ε) αξρεηνζέηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ αλειήθζεζαλ (βι. 4.3.3) θαη 

 

Όρη, ε δηαδηθαζία γηα πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο δελ είλαη ηεθκεξησκέλε. Γελ 

ζπκπιεξψλεηαη θάπνην έληππν, ζπλεπψο δελ ηεξνχληαη θαη ζρεηηθά αξρεία. 

 

ζη) αλαζθφπεζε ησλ πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ αλαιακβάλνληαη 

 

Ναη, γίλεηαη επαιήζεπζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ αλειήθζεζαλ απφ ηνλ ίδην ππάιιειν πνπ ηηο 

πξαγκαηνπνίεζε. Γελ θαηαγξάθεηαη φκσο ε επαιήζεπζε απηή ζε θάπνην έληππν νχησο 

ψζηε θαη λα απνδεηθλχεηαη. 
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5.6.2. Πποηάζειρ 
 

Ο νξγαληζκφο πξάγκαηη ιακβάλεη ελέξγεηεο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αηηηψλ ησλ «κε 

ζπκκνξθψζεσλ» αιιά θαη ησλ «πηζαλψλ κε ζπκκνξθψζεσλ», έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε κε επαλάιεςε ησλ πξψησλ θαη λα πξνιακβάλεηαη ε εκθάληζή ησλ 

ηειεπηαίσλ.  

 

Γελ έρεη φκσο θαζηεξψζεη κηα ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία γηα ηε ιήςε δηνξζσηηθψλ θαη 

πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ. Γελ ζπκπιεξψλεηαη θάπνην έληππν θαη δε γίλεηαη ζσζηή 

αλαζθφπεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

 

Αξρηθά, ν νξγαληζκφο νθείιεη ζχκθσλα κε ην πξφηππν λα πξνζδηνξίζεη κηα 

ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία ζηελ νπνία λα πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο δηαπίζησζεο αλάγθεο, 

αλαθνξάο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ δηνξζσηηθψλ θαη πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ κε 

απψηεξν ζθνπφ ηε δηαξθή βειηίσζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο 

Πιεξνθνξηψλ θαη γεληθφηεξα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  Ζ δηαδηθαζία απηή ζα ελεξγνπνηείηαη 

φηαλ πξνθχςεη αλάγθε θαηαγξαθήο θαη παξαθνινχζεζεο δηνξζσηηθήο ή πξνιεπηηθήο 

ελέξγεηαο. Μία ηέηνηα ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία πνπ ζα κπνξνχζε λα εθαξκφζεη ν 

νξγαληζκφο είλαη ε αθφινπζε : 

 

Οπνηνδήπνηε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα εθηηκά φηη θάπνην ιεηηνπξγηθφ θνκκάηη ηνπ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κε 

ζπκκφξθσζε ή δπζιεηηνπξγία, ή ζα αλαθαιχπηεη κηα «κε ζπκκφξθσζε» ηνπ 

πζηήκαηνο, ζα ζπλερίζεη λα ελεκεξψλεη ην εκεξήζην εκεξνιφγην ηεο Γηεχζπλζήο ηνπ 

θαη λα ζπκπιεξψλεη κηα Αλαθνξά Αζθαιείαο ην έληππν «Αλαθνξά Βιαβψλ, πκβάλησλ 

& Αηπρεκάησλ» (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV-Έληππν 8.1) αιιά ζα πξέπεη λα επηθνηλσλεί θαη κε 

ηνλ «Τπεχζπλν Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ» θαη φρη κφλν κε ηνλ αληίζηνηρν Γηεπζπληή.  

 

ηε ζπλέρεηα, ν «Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ» ζα ζπκπιεξψλεη ην έληππν 

«ΓΗΟΡΘΩΣΗΚΔ & ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ» (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV-Έληππν 8.2) ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή ηεο κνλάδαο πνπ αθνξά ε παξαηήξεζε.  

 

Ο «Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ», θαη φρη ν Γηεπζπληήο ηεο κνλάδαο, ζα 

αμηνινγεί ηε ζεκαληηθφηεηα θαη ζα αλαζέηεη ή φρη ζηνλ αληίζηνηρν Γηεπζπληή κνλάδαο 

ηε δηεξεχλεζε θαη αλέξεπζε κεζφδσλ επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

Μεηά ηε δηεξεχλεζε, ην έληππν «ΓΗΟΡΘΩΣΗΚΔ & ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ» ζα 

ζπκπιεξψλεηαη κε ηηο απαηηνχκελεο δηνξζσηηθέο ή πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο θαη ζα 

θνηλνπνηείηαη ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή, νχησο ψζηε λα απνηειέζεη εηζεξρφκελν ζε 

κειινληηθή Αλαζθφπεζε ηεο Γηνίθεζεο. 
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Ζ εθαξκνγή ηεο πξφηαζεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζα γίλεηαη κε επζχλε ηνπ 

Γηεπζπληή ηεο αληίζηνηρεο κνλάδαο θαη φρη κφλν κε επζχλε ηνπ ππαιιήινπ πνπ εθηέιεζε 

ηελ δηνξζσηηθή ή πξνιεπηηθή ελέξγεηα. 

 

ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ρεηξηζκφο «κε ζπκκφξθσζεο», γηα νηηδήπνηε αθνξά ην 

χζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ, ηφηε ηελ επζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

ηεο «κε ζπκκφξθσζεο» ζα έρεη ν «Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ», ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή ηεο κνλάδαο πνπ παξαηεξήζεθε. 

 

Δπίζεο, ν εθηειψλ ηεο δηνξζσηηθήο ή πξνιεπηηθήο ελέξγεηαο δε ζα κπνξεί λα είλαη ν 

ίδηνο πνπ ζα θάλεη θαη ηελ επαιήζεπζε πινπνίεζεο απηήο ζην έληππν « ΓΗΟΡΘΩΣΗΚΔ 

& ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ». 

 

Σέινο, ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε αξρείσλ ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εληχπσλ Γηνξζσηηθψλ 

θαη Πξνιεπηηθψλ Δλεξγεηψλ ζα είλαη ν «Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ», ελψ 

αληίγξαθα ηνπο ζα δίλνληαη θαη ζηηο Γηεπζχλζεηο θαη ζα ηεξνχληαη ζε αξρείν απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο εθάζηνηε Γηεχζπλζεο (ε θάζε Γηεχζπλζε ζα ηεξεί απηά πνπ ηελ 

αθνξνχλ).  
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5.7. Παράρτημα προτύπου:ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «τόχοι 

ελέγχων & Έλεγχοι» 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΠΡΟΣΤΠΟΤ 

«ηόσοι Δλέγσων & Έλεγσοι»  

Οη ζηφρνη ειέγρσλ θαη νη έιεγρνη πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα Α.1 ηνπ  

Παξαξηήκαηνο Α ηνπ πξνηχπνπ ISO/IEC 27001:2005 πξνέξρνληαη απφ εθείλνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην πξφηππν ISO/IEC 17799:2005 ζηηο παξαγξάθνπο 5 έσο 15. 

 

Ζ ιίζηα απηή δελ είλαη εμαληιεηηθή νχηε φκσο θαη ππνρξεσηηθή. Μπνξνχλ θάζε θνξά λα 

επηιέγνληαη επηπιένλ ή ιηγφηεξνη έιεγρνη, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε νξγαληζκνχ. 

 

ην ζηάδην ζρεδηαζκνχ ελφο «πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ (ISMS-

Information Security Management System)» κηα βαζηθή απαίηεζε ηνπ πξνηχπνπ 

ISO/IEC 27001:2005 είλαη  λα ζπληάμεη ν νξγαληζκφο κηα «Γήισζε Δθαξκνζηκφηεηαο» 

(απαίηεζε 4.2.1.η).  

 

Ζ «Γήισζε Δθαξκνζηκφηεηαο» πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπο ζηφρνπο ειέγρσλ θαη ηνπο 

ειέγρνπο πνπ επηιέρζεθαλ απφ ην Παξάξηεκα Α ηνπ πξνηχπνπ θαζψο θαη ηελ 

αηηηνιφγεζε ηεο επηινγήο ηνπο. 

 

Δηδηθφηεξα, ε επηινγή ησλ ζηφρσλ ειέγρσλ θαη ησλ ειέγρσλ πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα 

κε ηα θξηηήξηα ηεο απαίηεζεο  4.2.1.δ. Λακβάλνληαο, δειαδή, ππφςε ηηο απαηηήζεηο 

αζθαιείαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ, ηε δηαδηθαζία 

αληηκεηψπηζήο ηνπο θαη ηηο δηάθνξεο λνκηθέο ή θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο. 

 

Πξάγκαηη, ν νξγαληζκφο έρνληαο ζπλππνινγίζεη ηνπο παξάγνληεο απηνχο έρεη εληνπίζεη 

θαη θαηαγξάςεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ηελ αζθάιεηα ησλ θξίζηκσλ αεξνλαπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ηνπ, νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη παξαθάησ : 

 

1. Δμάληιεζε ρξφλνπ δσήο εμνπιηζκνχ 

2. Φπζηθέο & εμσηεξηθέο απεηιέο (ζεηζκφο, πιεκκχξα, ππξθαγηά, ηξνκνθξαηηθή 

ελέξγεηα)  

3. Πηψζε ηάζεο ξεχκαηνο  

4. Ηνί  
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5. Όρη ζπγρξνληζκφο ξνινγηψλ ζπζηήκαηνο  

6. Λαλζαζκέλε θαηαρψξεζε, παξάιεηςε θαηαρψξεζεο  

7. Απψιεηα εληχπνπ  

8. Με ηρλειαζηκφηεηα ζπκβάληνο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ 

9. Παξάλνκε πξφζβαζε  

10. Όρη επαιήζεπζε (cross-check) δεδνκέλσλ  

11. Όρη επαιήζεπζε ηειηθήο πιεξνθνξίαο  

 

Δπίζεο, έρεη επηιέμεη απφ ηνλ Πίλαθα Α.1 ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ειέγρσλ θαη ειέγρνπο 

γηα ηνλ θάζε θίλδπλν μερσξηζηά. Οξηζκέλνη απφ απηνχο ηνπο ειέγρνπο είλαη «θαιέο 

γεληθέο πξαθηηθέο» ελψ θάπνηνη άιινη είλαη «έιεγρνη ζε επίπεδν δηεξγαζίαο» θαη νη δχν 

απηέο θαηεγνξίεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ.  

 

 

«Έιεγρνη σο “θαιέο γεληθέο πξαθηηθέο”» 

 

Τπάξρνπλ πέληε έιεγρνη νη νπνίνη έρνπλ επηιεγεί απφ ην Παξάξηεκα Α ηνπ πξνηχπνπ θαη 

έρνπλ εθαξκνζηεί ζε φιν ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ σο «θαιέο γεληθέο πξαθηηθέο» νχηνο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ θαη νη νπνίνη είλαη νη εμήο : 

 

1. Κίλδπλνο : 

Δμάληιεζε ρξφλνπ δσήο εμνπιηζκνχ  

ηόρνο ειέγρνπ : 

Να απνηξέςεη ηε δηαθνπή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ εμαηηίαο θζνξάο 

ηνπ εμνπιηζκνχ ιφγσ ρξφλνπ 

Έιεγρνο : 

(Έιεγρνο Α.9.2.4) 

-Έιεγρνο εθαξκνγήο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο βάζεη ηνπ  «Πξνγξάκκαηνο 

ειέγρνπ & πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο» 

-Έιεγρνο χπαξμεο ξήηξαο ζηε ζχκβαζε γηα απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε βιάβεο κε 

ππαηηηφηεηα ηνπ θαηαζθεπαζηή  

 Αηηηνιόγεζε : 

Ο έιεγρνο απηφο επηιέρζεθε δηφηη ν εμνπιηζκφο πξέπεη λα ζπληεξείηαη ζσζηά 

ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλέρηζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ 

 

2. Κίλδπλνο : 

Φπζηθέο & εμσηεξηθέο απεηιέο (ζεηζκφο, πιεκκχξα, ππξθαγηά, ηξνκνθξαηηθή 

ελέξγεηα)  
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ηόρνο ειέγρνπ : 

Να απνηξέςεη κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ή αλεπαλφξζσηε δεκηά ζηηο 

θξίζηκεο αεξνλαπηηθέο  πιεξνθνξίεο ηνπ νξγαληζκνχ 

Έιεγρνο : 

(Έιεγρνο Α.9.1.4) 

-Έιεγρνο χπαξμεο ππξνζβεζηήξσλ & αληρλεπηψλ θαπλνχ 

-Έιεγρνο χπαξμεο κηαο παξφκνηαο εγθαηάζηαζεο (server) ζε άιιε  πεξηνρή (ν 

νξγαληζκφο δηαζέηεη ηέηνηα ζηε Θεζζαινλίθε), ε νπνία λα επηθνηλσλεί κε ηελ 

θεληξηθή εγθαηάζηαζε (server) θαη λα δηαζέηεη θαηνπηξηθά αξρεία 

-Έιεγρνο χπαξμεο αζθάιηζεο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο, πιεκκχξαο 

Αηηηνιόγεζε : 

Ο έιεγρνο απηφο επηιέρζεθε δηφηη νη θξίζηκεο αεξνλαπηηθέο πιεξνθνξίεο πξέπεη 

λα πξνζηαηεχνληαη απφ θαηαζηξνθέο ιφγσ ππξθαγηάο, πιεκκχξαο, ζεηζκνχ, 

έθξεμεο, ηξνκνθξαηηθήο ελέξγεηαο θαη άιισλ κνξθψλ θπζηθψλ ή 

πξνθαινχκελσλ απφ ηνλ άλζξσπν θαηαζηξνθψλ 

 

3. Κίλδπλνο : 

Πηψζε ηάζεο ξεχκαηνο  

ηόρνο ειέγρνπ : 

Να απνηξέςεη ηε δηαθνπή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ ή ηελ απψιεηα 

θξίζηκσλ αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ εμαηηίαο κηαο πηψζεο ηάζεο ξεχκαηνο 

Έιεγρνο : 

(Έιεγρνο Α9.2.2) 

-Έιεγρνο χπαξμεο «ηξνθνδνηηθψλ αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο (UPS-Uninterruptible 

power supply)» θαζψο θαη νξζή ιεηηνπξγία απηψλ (π.ρ. πεξηνδηθά θιείλνπλ ην 

ξεχκα θαη ειέγρνπλ εάλ ιεηηνπξγνχλ ηα ηξνθνδνηηθά) 

Αηηηνιόγεζε : 

Ο έιεγρνο απηφο επηιέρζεθε δηφηη ν εμνπιηζκφο πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απφ 

πηψζεηο ηάζεο ξεχκαηνο αιιά θαη απφ άιιεο επηπινθέο ζηα ηξνθνδνηηθά 

αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο 

 

4. Κίλδπλνο : 

Ηνί 

ηόρνο ειέγρνπ : 

Να δηαθπιάμεη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ησλ θξίζηκσλ αεξνλαπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ 

Έιεγρνο : 

(Έιεγρνο Α10.4.1) 
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-Έιεγρνο χπαξμεο εηδηθψλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία θαηαγξάθνπλ ζε μερσξηζηά 

αξρεία ηηο επηζέζεηο απφ ηνχο (anti-virus software) θαζψο θαη εάλ είλαη 

εγθαηεζηεκέλε ε πην αλαλεσκέλε έθδνζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ 

-Πεξηνδηθφο έιεγρνο φισλ απηψλ ησλ αξρείσλ γηα ην εάλ είλαη «ρηππεκέλα» απφ 

ηφ  

Αηηηνιόγεζε : 

Ο έιεγρνο απηφο επηιέρζεθε δηφηη είλαη απαξαίηεην λα είλαη εγθαηεζηεκέλνο 

θάπνηνο έιεγρνο πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηνλ εληνπηζκφ, ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

αλάθηεζε, ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη νη θξίζηκεο αεξνλαπηηθέο πιεξνθνξίεο έλαληη 

ηψλ πνπ ηηο απεηινχλ 

 

5. Κίλδπλνο : 

Όρη ζπγρξνληζκφο ξνινγηψλ ζπζηήκαηνο 

ηόρνο ειέγρνπ : 

Να δηαζθαιηζηεί ε αμηνπηζηία ησλ θξίζηκσλ αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

Έιεγρνο : 

(Έιεγρνο Α10.10.6) 

-Έιεγρνο φηη φινη νη δηαθνξεηηθνί Ζ/Τ ησλ εκπιεθφκελσλ κνλάδσλ έρνπλ ηνλ 

ίδην ρξφλν  

 

Αηηηνιόγεζε : 

Ο έιεγρνο απηφο επηιέρζεθε δηφηη ηα ξνιφγηα φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κνλάδσλ 

ηνπ νξγαληζκνχ ζην «χζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ» πξέπεη λα 

είλαη ζπγρξνληζκέλα βάζεη ελφο ζπκθσλεκέλνπ αθξηβή ρξφλνπ   

 

 

«Έιεγρνη ζε επίπεδν δηεξγαζίαο» 

 

Τπάξρνπλ έμη έιεγρνη νη νπνίνη έρνπλ επίζεο επηιεγεί απφ ην Παξάξηεκα Α ηνπ 

πξνηχπνπ θαη εθαξκφδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πάλσ ζηε βαζηθή δηεξγαζία 

έθδνζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ «Δγρεηξηδίνπ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ (ΑΗΡ)» θαη  

αλαιχνληαη παξαθάησ. 

 

Δηδηθφηεξα, ζηελ Τπνδηεξγαζία 1 «πιινγή & Καηαγξαθή Αεξνλαπηηθψλ 

Πιεξνθνξηψλ» θάζε κία απφ ηηο ηξείο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο (Γ3,Γ4,Γ5&6) αλαιακβάλεη 

ηε ζπιινγή ησλ αληίζηνηρσλ πξσηαξρηθψλ αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ή ηελ αιιαγή 

ησλ πθηζηάκελσλ αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ.  
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Σειηθφο ζθνπφο είλαη ε δεκηνπξγία ηξηψλ μερσξηζηψλ ελδηάκεζσλ εληχπσλ (AD_HP, 

ENR, GEN), εάλ πξφθεηηαη γηα θαηλνχξηα πιεξνθνξία, ή ηε δεκηνπξγία ηξηψλ 

αληίζηνηρσλ ελδηάκεζσλ εληχπσλ ( Γηφξζσζε AIP, Γηφξζσζε AIRACAIP, πκπιήξσζε 

AIP, πκπιήξσζε AIRACAIP), εάλ πξφθεηηαη γηα αιιαγή πθηζηάκελεο πιεξνθνξίαο, 

θαη ηε δηαβίβαζή ηνπο κεηαμχ ησλ ηξηψλ Γηεπζχλζεσλ πξνο πεξαηηέξσ ζπκπιήξσζε θαη 

ηειηθή έγθξηζε. Κάζε αεξνλαπηηθή πιεξνθνξία πνπ θαηαρσξήζεθε θέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ 

ππαιιήινπ πνπ ηε ρεηξίζηεθε. 

 

ε απηά ηα βαζηθά ζεκεία ηεο Τπνδηεξγαζίαο 1 εληνπίζηεθαλ ηξείο θίλδπλνη. Ο πξψηνο 

είλαη εθείλνο ηεο ιαλζαζκέλεο θαηαρψξεζεο ή ηεο παξάιεηςεο θαηαρψξεζεο. Ο 

δεχηεξνο είλαη ε απψιεηα θάπνηνπ εληχπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαβίβαζήο ηνπ. Ο 

ηξίηνο ηέινο είλαη ε κε αλαθνξά ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ππαιιήινπ πνπ θαηαρψξεζε ή 

ηξνπνπνίεζε ηελ αεξνλαπηηθή πιεξνθνξία. 

 

Γηα ηελ εμάιεηςε ησλ παξαπάλσ θηλδχλσλ ν νξγαληζκφο επέιεμε απφ ην Παξάξηεκα Α 

θαη εθαξκφδεη επί ηεο Τπνδηεξγαζίαο 1 ηξείο ζπγθεθξηκέλνπο ειέγρνπο, νη νπνίνη είλαη νη 

εμήο : 

  

6. Κίλδπλνο : 

Λαλζαζκέλε θαηαρψξεζε, παξάιεηςε θαηαρψξεζεο 

ηόρνο ειέγρνπ : 

Ζ απνθπγή ιαζψλ, παξαιείςεσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ άλεπ αδείαο 

Έιεγρνο : 

(Έιεγρνο Α12.2.1) 

-Έιεγρνο νξζήο ιεηηνπξγίαο κεραληζκψλ επαιήζεπζεο (π.ρ. εζθεκκέλε εηζαγσγή 

ιάζνο πιεξνθνξίαο θαη εμαθξίβσζε εάλ εληνπίζηεθε εγθαίξσο) 

Αηηηνιόγεζε : 

Ο έιεγρνο απηφο επηιέρζεθε δηφηη ε εηζαγσγή δεδνκέλσλ πξέπεη λα επηθπξψλεηαη 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ηα δεδνκέλα απηά είλαη νξζά θαη θαηάιιεια 

 

7. Κίλδπλνο : 

Απψιεηα εληχπνπ 

ηόρνο ειέγρνπ : 

Να δηαηεξήζεη ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ αεξνλαπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ 

Έιεγρνο : 

(Έιεγρνο Α10.5.1) 

-Έιεγρνο χπαξμεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο ζε αξρεία (back-up αξρεία) 

πξνεγνχκελσλ κελψλ, εηψλ 
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Αηηηνιόγεζε : 

Ο έιεγρνο απηφο επηιέρζεθε δηφηη πξέπεη νη θξίζηκεο αεξνλαπηηθέο πιεξνθνξίεο 

λα είλαη δηαζέζηκεο ζε φζνπο έρνπλ εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζε απηέο  

 

8. Κίλδπλνο :    

Με ηρλειαζηκφηεηα ζπκβάληνο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ 

ηόρνο ειέγρνπ : 

Να επηηεπρηεί θαη λα δηαηεξεζεί ε θαηάιιειε πξνζηαζία ησλ θξίζηκσλ 

αεξνλαπηηθψλ  πιεξνθνξηψλ ηνπ νξγαληζκνχ  

Έιεγρνο : 

(Έιεγρνο A7.1.2) 

- Έιεγρνο θπξηφηεηαο ησλ αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ. (π.ρ. γηα θάζε θξίζηκε 

αεξνλαπηηθή πιεξνθνξία πνηνο έρεη νξηζηεί ππεχζπλνο θαη πνχ θαίλεηαη απηφ ζην 

ζχζηεκα) 

Αηηηνιόγεζε : 

Ο έιεγρνο απηφο επηιέρζεθε δηφηη φιεο νη θξίζηκεο αεξνλαπηηθέο πιεξνθνξίεο 

πξέπεη λα «αλήθνπλ» ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν ηκήκα ηνπ νξγαληζκνχ 

 

 

 

Καη νη νπνίνη απνηππψλνληαη θαη ζηε ξνή ελεξγεηψλ ηεο Τπνδηεξγαζίαο 1 παξαθάησ: 
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Απνζηνιή «Τπεξεζηαθνχ 

εκεηψκαηνο Αλάζεζεο»  

πιινγή ή αιιαγή αεξνλαπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ 

Καηαγξαθή πιεξνθνξηψλ ή αιιαγψλ 

ζε ηππνπνηεκέλε θφξκα 

Γεκηνπξγία μερσξηζηψλ  ελδηάκεζσλ 

εληχπσλ  

 

Έγθξηζε απφ ηνλ πξντζηάκελν 

αξκφδηνπ Σκήκαηνο 

Απφθαζε ζπιινγήο ή αιιαγήο 

αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

Έγθξηζε απφ ηνλ δηεπζπληή 

αληίζηνηρεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο 

Γηαβίβαζε ζηηο ππφινηπεο ηξείο 

Γ/ζεηο.  

πκπιήξσζε κε επηκέξνπο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο  

Έγθξηζε θαη απφ ηηο ηέζζεξεηο 

εκπιεθφκελεο Γ/ζεηο   

Γηαβίβαζε ζηνλ Γεληθφ δηεπζπληή 

Αεξνλαπηηιίαο 

Σειηθή έγθξηζε απφ ηνλ Γεληθφ 

δηεπζπληή Αεξνλαπηηιίαο 

 

Παξαιαβή απφ ηελ Κεληξηθή 

Γξακκαηεία 

 

Απνζηνιή ζηε Γ/λζε Αεξνλαπηηθψλ 

Δθδφζεσλ (Δ1)  

 

Έιεγρνο θπξηόηεηαο πιεξνθνξηώλ 

(Α7.1.2)  

Έιεγρνο ύπαξμεο αληηγξάθσλ 

αζθαιείαο (Α10.5.1)  

Έιεγρνο νξζήο θαηαρώξεζεο 

(Α12.2.1)  

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΤΠΟΓΗΔΡΓΑΗΑ 1: 
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ηελ Τπνδηεξγαζία 2 «Δπεμεξγαζία Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ» ην Σκήκα 

Δγρεηξηδίσλ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ-ΑΗΡ (Δ1/Α) αλαιακβάλεη ηνλ έιεγρν ηεο 

εγθπξφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλεο ζε θάπνην ή θαη ζηα ηξία 

ελδηάκεζα έληππα πνπ πξναλαθέξζεθαλ, κέζσ ζπγθξίζεσο ηνπο κε ηα ζηνηρεία πνπ 

δηαζέηεη ζε ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ειεθηξνληθή 

εθαξκνγή eAIP@wizard. Κάζε αεξνλαπηηθή πιεξνθνξία πνπ επεμεξγάδεηαη θέξεη ηα 

ζηνηρεία ηνπ ππαιιήινπ πνπ ηε ρεηξίζηεθε. 

 

Μφιηο ηα έληππα επαιεζεπηνχλ θαη εγθξηζνχλ δηαρσξίδνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο : 

-Αεξνλαπηηθή πιεξνθνξία AIP 

-Αεξνλαπηηθή αγγειία NOTAM 

Καη αλαζέηεηαη ε επίζεκε έθδνζε ησλ «Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP» ζην 

ηππνγξαθείν ηεο Τ.Π.Α. 

 

ην ζηάδην απηφ ηεο Τπνδηεξγαζίαο 2 εληνπίζηεθαλ ηέζζεξηο θίλδπλνη. πγθεθξηκέλα, ν 

πξψηνο θίλδπλνο είλαη εθείλνο ηεο παξάλνκεο πξφζβαζεο κε εμνπζηνδνηεκέλσλ ρξεζηψλ 

ζηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή eAIP@wizard. Ο δεχηεξνο είλαη λα κελ πξαγκαηνπνηεζεί 

νξζά ε επαιήζεπζε ησλ αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Ο ηξίηνο είλαη λα κελ αλαθέξνληαη 

ηα ζηνηρεία ηνπ ππαιιήινπ πνπ ηηο επεμεξγάζηεθε θαη ηέινο ν ηέηαξηνο είλαη λα κελ 

ειεγρζνχλ νη πιεξνθνξίεο πξηλ απνζηαινχλ ζην ηππνγξαθείν γηα ηπρφλ ιάζνο 

δηαρσξηζκφ ηνπο. 

 

Γηα ηελ εμάιεηςε ησλ παξαπάλσ θηλδχλσλ ν νξγαληζκφο επέιεμε απφ ην Παξάξηεκα Α 

θαη εθαξκφδεη επί ηεο Τπνδηεξγαζίαο 2 ηέζζεξηο ζπγθεθξηκέλνπο ειέγρνπο, ν ηειεπηαίνο 

απφ ηνπο νπνίνπο εθαξκφδεηαη φπσο πξναλαθέξζεθε θαη ζηελ Τπνδηεξγαζία 1. Οη 

έιεγρνη απηνί είλαη νη εμήο : 

 

9. Κίλδπλνο :  

Παξάλνκε πξφζβαζε 

ηόρνο ειέγρνπ : 

Να απνηξαπεί ε κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζε θξίζηκεο αεξνλαπηηθέο 

πιεξνθνξίεο 

Έιεγρνο : 

(Έιεγρνο A11.5.2) 

- Έιεγρνο χπαξμεο νλφκαηνο ρξήζηε (ID-user identification) θαη θσδηθνχ 

πξφζβαζεο (password) θαζψο θαη νξζήο ρξήζεο απηψλ 

Αηηηνιόγεζε : 

Ο έιεγρνο απηφο επηιέρζεθε δηφηη θάζε ρξήζηεο πξέπεη λα έρεη έλα κνλαδηθφ 

φλνκα (ID) θαη θσδηθφ (password)  γηα δηθή ηνπ ρξήζε κφλν. 
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10. Κίλδπλνο :  

Όρη επαιήζεπζε (cross-check) δεδνκέλσλ 

ηόρνο ειέγρνπ : 

Ζ απνθπγή ιαζψλ, παξαιείςεσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ άλεπ αδείαο 

Έιεγρνο : 

(Έιεγρνο A12.2.2) 

-Έιεγρνο χπαξμεο κεραληζκψλ επαιήζεπζεο ζηελ εθαξκνγή eAip@wizard (π.ρ. 

εζθεκκέλε εηζαγσγή ιάζνο πιεξνθνξίαο θαη εμαθξίβσζε εάλ ε εθαξκνγή 

εκθάληζε θφθθηλε πξνεηδνπνίεζε “alert”) 

Αηηηνιόγεζε : 

Ο έιεγρνο απηφο επηιέρζεθε δηφηη είλαη αλαγθαίν λα ελζσκαησζνχλ έιεγρνη 

επαιήζεπζεο ζηελ εθαξκνγή eAip@wizard γηα ηελ αλίρλεπζε πηζαλψλ ιαζψλ 

ζηηο θξίζηκεο αεξνλαπηηθέο πιεξνθνξίεο κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο ή εμαηηίαο 

εζθεκκέλσλ πξάμεσλ 

 

11. Κίλδπλνο :   

Όρη επαιήζεπζε ηειηθήο πιεξνθνξίαο 

ηόρνο ειέγρνπ : 

Ζ απνθπγή ιαζψλ, παξαιείςεσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ άλεπ αδείαο 

Έιεγρνο : 

(Έιεγρνο A12.2.4) 

- Έιεγρνο νξζήο ιεηηνπξγίαο κεραληζκψλ επαιήζεπζεο (π.ρ. εζθεκκέλε εηζαγσγή 

ιάζνο πιεξνθνξίαο θαη εμαθξίβσζε εάλ εληνπίζηεθε) 

Αηηηνιόγεζε : 

Ο έιεγρνο απηφο επηιέρζεθε δηφηη ηα ηειηθά δεδνκέλα πξέπεη λα επηθπξψλνληαη 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη είλαη νξζά αιιά θαη φηη ε φιε δηαδηθαζία 

επεμεξγαζίαο είλαη  ε θαηάιιειε  

 

12. Κίλδπλνο :    

Με ηρλειαζηκφηεηα ζπκβάληνο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ 

ηόρνο ειέγρνπ : 

Να επηηεπρηεί θαη λα δηαηεξεζεί ε θαηάιιειε πξνζηαζία ησλ θξίζηκσλ 

αεξνλαπηηθψλ  πιεξνθνξηψλ ηνπ νξγαληζκνχ  

Έιεγρνο : 

(Έιεγρνο A7.1.2) 

- Έιεγρνο θπξηφηεηαο ησλ αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ. (π.ρ. γηα θάζε θξίζηκε 

αεξνλαπηηθή πιεξνθνξία πνηνο έρεη νξηζηεί ππεχζπλνο θαη πνχ θαίλεηαη απηφ ζην 

ζχζηεκα) 
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Αηηηνιόγεζε : 

Ο έιεγρνο απηφο επηιέρζεθε δηφηη φιεο νη θξίζηκεο αεξνλαπηηθέο πιεξνθνξίεο 

πξέπεη λα «αλήθνπλ» ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν ηκήκα ηνπ νξγαληζκνχ 

Καη νη νπνίνη απνηππψλνληαη θαη ζηε ξνή ελεξγεηψλ ηεο Τπνδηεξγαζίαο 2 παξαθάησ: 
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Αλάζεζε ειέγρνπ εγθπξφηεηαο ζην 

Σκήκα AIP (Δ1/Α) 

χγθξηζε κε ζηνηρεία ζε ει.βάζεηο 

δεδνκέλσλ  

Απνζηνιή εληχπνπ ζηελ αξκφδηα Γ/λζε & 

δηφξζσζή ηνπ 

Έγθξηζε σο ηειηθνχ εγγξάθνπ απφ 

ηνλ πξντζηάκελν ηνπ ΣκήκαηνοAIP 

(Δ1/Α) 

Παξαιαβή ελδηάκεζσλ εγγξάθσλ απφ 

Γ/λζε (Δ1) 

Δίλαη νξζή ε 

πιεξνθνξία? 

ΟΥΙ 

ΝΑΙ 

Δπαλαπνζηνιή δηνξζσκέλνπ εληχπνπ ζηε 

Γ/λζε (Δ1) 

Έγθξηζε σο ηειηθνχ εγγξάθνπ απφ 

ηνλ δηεπζπληή ηεο Γ/λζεο (Δ1) 

Γηαρσξηζκφο εγγξάθσλ αλά 

θαηεγνξία απφ Γ/λζε (Δ1) 

 

Καηάηαμε εγγξάθνπ σο Αεξνλαπηηθή 

Αγγειία NOTAM 

Αλάζεζε επίζεκεο έθδνζεο & 

δηαλνκήο ζην Σκήκα NOTAM(Δ1/Β)  

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΤΠΟΓΗΔΡΓΑΗΑ 2: 

Έιεγρνο νξζήο 

επαιήζεπζεο 

(Α12.2.2)  

Έιεγρνο νξζνύ 

δηαρσξηζκνύ ηειηθήο 

πιεξνθνξίαο (Α12.2.4)  

Καηάηαμε εγγξάθνπ σο Αεξνλαπηηθή 

Πιεξνθνξία AIP 

Αλάζεζε επίζεκεο έθδνζεο & 

δηαλνκήο ζην Σκήκα AIP (Δ1/Α) 

 

Έιεγρνο κε παξάλνκεο 

πξόζβαζεο (Α11.5.2)  

Έιεγρνο θπξηόηεηαο 

πιεξνθνξηώλ (Α7.1.2)  
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ηελ Τπνδηεξγαζία 3 «Έθδνζε & Γηαλνκή Δγρεηξηδίνπ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ 

(AIP)» ην ηππνγξαθείν ηεο Τ.Π.Α παξαιακβάλεη ηηο αεξνλαπηηθέο πιεξνθνξίεο ζε 

κνξθή pdf αξρείνπ θαη αλαιακβάλεη ηελ εθηχπσζή ηνπο θαη ηελ απνζηνιή ηνπ 

ηππσκέλνπ πηα εγρεηξηδίνπ πίζσ ζην Σκήκα Δγρεηξηδίσλ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ-

AIP (Δ1/Α). 

 

ην ζεκείν απηφ εληνπίζηεθε ν θίλδπλνο λα κελ ειεγρζεί ε νξζφηεηα ηεο εθηππσκέλεο 

έθδνζεο πξνηνχ απνζηαιεί ζην Σκήκα Δγρεηξηδίσλ (Δ1/Α). 

 

Γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ άλσ θηλδχλνπ ν νξγαληζκφο επέιεμε απφ ην Παξάξηεκα Α θαη 

εθαξκφδεη επί ηεο Τπνδηεξγαζίαο 3 ηνλ ίδην έιεγρν πνπ πξναλαθέξζεθε ζηελ 

Τπνδηεξγαζία 2, νη νπνίνο είλαη ν εμήο : 

 

13. Κίλδπλνο :   

Όρη επαιήζεπζε ηειηθήο πιεξνθνξίαο 

ηόρνο ειέγρνπ : 

Ζ απνθπγή ιαζψλ, παξαιείςεσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ άλεπ αδείαο 

Έιεγρνο : 

(Έιεγρνο A12.2.4) 

- Έιεγρνο νξζήο ιεηηνπξγίαο κεραληζκψλ επαιήζεπζεο (π.ρ. εζθεκκέλε εηζαγσγή 

ιάζνο πιεξνθνξίαο θαη εμαθξίβσζε εάλ εληνπίζηεθε) 

Αηηηνιόγεζε : 

Ο έιεγρνο απηφο επηιέρζεθε δηφηη ηα ηειηθά δεδνκέλα πξέπεη λα επηθπξψλνληαη 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη είλαη νξζά αιιά θαη φηη ε φιε δηαδηθαζία 

επεμεξγαζίαο είλαη  ε θαηάιιειε  

 

Καη ν νπνίνο απνηππψλεηαη θαη ζηε ξνή ελεξγεηψλ ηεο Τπνδηεξγαζίαο 3 παξαθάησ: 
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Απνζηνιή ζην Σππνγξαθείν, ζε κνξθή pdf 

αξρείνπ  

Σν Σππνγξαθείν εθηππψλεη ηηο ζειίδεο  

Σν Σκήκα AIP (Δ1/Α) ιακβάλεη Αίηεζε 

ζπλδξνκεηή 

Απνζηνιή ηππσκέλνπ Δγρεηξηδίνπ ζην Σκήκα 

AIP (Δ1/Α)  

ΟΥΙ 

ΝΑΙ 

Απνζηνιή εθδφζεσλ ζηνλ ζπλδξνκεηή 
 

Σν Σκήκα AIP (Δ1/Α) εθδίδεη «Δγθξηηηθή 

Απφθαζε δσξεάλ ρνξήγεζεο» 

Καιχπηεη πξνυπνζέζεηο γηα 

ΓΩΡΔΑΝ ρνξήγεζε? 

 

Σν Σκήκα AIP (Δ1/Α) ειέγρεη εάλ ν 

ζπλδξνκεηήο δηθαηνχηαη ΓΩΡΔΑΝ ρνξήγεζε 

Καηαρψξεζε ζπλδξνκεηψλ ζε πίλαθεο 
 

Αξρεηνζέηεζε δηθαηνινγεηηθψλ 

Καηαρψξεζε ζπλδξνκεηψλ ζε πίλαθεο 
 

 
 

Σν Σκήκα AIP(Δ1/Α) εθδίδεη «Δγθξηηηθή Απφθαζε επί 

πιεξσκήο ρνξήγεζεο» 

Σν (ΛΔΚ) εθδίδεη & απνζηέιιεη ζηνλ ζπλδξνκεηή 

Υξεκαηηθή Δληνιή ηηκνιφγην 

Σν Σκήκα AIP(Δ1/Α) ιακβάλεη απφ ηνλ ζπλδξνκεηή 

ηελ απφδεημε θαηάζεζεο  

Απνζηνιή εθδφζεσλ ζηνλ ζπλδξνκεηή 
 

Απνζηνιή θσηναληηγξάθσλ ζην (ΛΔΚ) 

 

 

Αξρεηνζέηεζε δηθαηνινγεηηθψλ 

 

Απνζηνιή θσηναληηγξάθσλ ζην (ΛΔΚ) 

 

Κνηλνπνίεζε «Δγθξηηηθήο Απφθαζεο» ζην 

(ΛΔΚ) 

Γηαβίβαζε «Δγθξηηηθήο Απφθαζεο» & «Αίηεζεο» ζην 

(ΛΔΚ) 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΤΠΟΓΗΔΡΓΑΗΑ 3: 

Παξαιαβή ηειηθψλ εγγξάθσλ απφ Σκήκα AIP 

(Δ1/Α)  

Έιεγρνο νξζόηεηαο ηειηθήο 

εθηππσκέλεο πιεξνθνξίαο (Α12.2.4)  
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ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ ISO 27001 
 

 

●: Πιήξεο πηνζέηεζε    ○: Μεξηθή πηνζέηεζε  ~: Μεδεληθή πηνζέηεζε 

 

ΑΠΑΙΣΗΔΙ ISO 27001 ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 
Απαίηηζη 4 :  Καθιέπωζη/δημιοςπγία και διασείπιζη 

ηος ςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ  Αζθάλειαρ 

Πληποθοπιών –   ISMS (Information Security 

Management System) ○ 
 Απαίηηζη  5 :  Δςθύνη ηηρ Γιοίκηζηρ ○ 
 Απαίηηζη  6 : Δζωηεπικέρ επιθεωπήζειρ ISMS ○ 
 Απαίηηζη  7 : Αναζκόπηζη ISMS από ηη Γιοίκηζη ○ 
 Απαίηηζη  8 : Βεληίωζη ηος ISMS  ○ 

ΑΠΑΙΣΗΗ ISO 27001    4 :                                                                      

Καζηέξσζε/δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο  Αζθάιεηαο 

Πιεξνθνξηώλ –   ISMS (Information Security 

Management System) 

ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

4.2.1  : Γεκηνπξγία ISMS ● 
4.2.2  : Δθαξκνγή & ιεηηνπξγία ISMS ○ 
4.2.3  : Παξαθνινχζεζε & επαλεμέηαζε ISMS ○ 
4.2.4  : πληήξεζε & βειηίσζε ISMS ○ 
4.3     : Απαηηήζεηο ηεθκεξίσζεο ○ 

ΑΠΑΙΣΗΗ ISO 27001   5 :                                                  

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο  
ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

5.1     : Γέζκεπζε Γηνίθεζεο ○ 
5.2.1 : Γηαρείξηζε ησλ πφξσλ ● 
5.2.2 : Δθπαίδεπζε, επαηζζεηνπνίεζε & ηθαλφηεηα ● 

ΑΠΑΙΣΗΗ ISO 27001   6 :                                         

Δζσηεξηθέο Δπηζεσξήζεηο ISMS  
ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

Γηελέξγεηα πξνγξακκαηηζκέλσλ εζσηεξηθψλ 

ειέγρσλ ○ 

Πξφγξακκα Δζσηεξηθψλ Δπηζεσξήζεσλ ~ 

Αληηθεηκεληθή & ακεξφιεπηε επηινγή Διεγθηψλ ~ 

Ύπαξμε ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίαο ~ 

Δπαιήζεπζε (fνllow-up) δξάζεσλ πνπ 

αλαιήθζεθαλ ● 
ΑΠΑΙΣΗΗ ISO 27001   7 :                                                     

Αλαζθόπεζε ISMS από ηε Γηνίθεζε  
ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

7.1    : Πξνγξακκαηηζκέλε & Σεθκεξησκέλε 

αλαζθφπεζε ○ 
7.2    : Δηζεξρφκελα αλαζθνπήζεσλ ○ 
7.3    : Δμεξρφκελα αλαζθνπήζεσλ ○ 

ΑΠΑΙΣΗΗ ISO 27001   8 :                                                     

Βειηίσζε ηνπ ISMS  
ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

8.1    : πλερήο Βειηίσζε ○ 
8.2    : Γηνξζσηηθέο Δλέξγεηεο ○ 

8.3    : Πξνιεπηηθέο Δλέξγεηεο ○ 
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6. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΕΙ 

6.1. υμπεράςματα 

Κάζε θξάηνο είλαη ππεχζπλν ζχκθσλα κε ηε Γηεζλή χκβαζε ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ 

Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ICAO-International Civil Aviation Organization) θαη ην 

Παξάξηεκα 15 (Annex 15) λα δηαζθαιίδεη ηε δηαρείξηζε ησλ θξίζηκσλ αεξνλαπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ηνπ. Δηδηθφηεξα, έρεη νξηζηεί κία ζπγθεθξηκέλε Τπεξεζία σο ππεχζπλε γηα 

ηε ζπιινγή θαη δηαλνκή ησλ αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

αζθάιεηα, θαλνληθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηεζλνχο θαη εζληθήο 

αεξνλαπηηιίαο εληφο ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ ηεο επηθξάηεηαο κηαο ρψξαο θαζψο θαη ηνπ 

ελαέξηνπ ρψξνπ ππεξάλσ ησλ Γηεζλψλ Τδάησλ γηα ηα νπνία ηελ επζχλε παξνρήο 

ππεξεζηψλ αεξνλαπηηιίαο έρεη ην ελ ιφγσ θξάηνο (Τπηπεζία Παποσήρ Αεποναςηικών 

Πληποθοπιών-AIS Aeronautical Information Services). ηελ Διιάδα ε Τπεξεζία AIS 

παξέρεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (Τ.Π.Α), ε νπνία ππάγεηαη ζην 

Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ (θαη ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο 

«Οξγαληζκφο»). 

 

Σν βαζηθφ έγγξαθν αεξνλαπηηιίαο είλαη ην «Δγρεηξίδην Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ- 

AIP (Aeronautical Information Publication)», πξννξηζκφο ηνπ νπνίνπ είλαη λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αληαιιαγή ησλ κφληκσλ αεξνλαπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ησλ κφληκσλ ή ησλ πξνζσξηλψλ, καθξάο φκσο δηάξθεηαο, 

αιιαγψλ ηνπο. Σν ειιεληθφ Δγρεηξίδην AIP δεκνζηεχεηαη κε θείκελν ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα, ζε δχν μερσξηζηνχο ηφκνπο θαη κε ραιαξή κνξθή βηβιηνδεζίαο (ληνζηέ) ψζηε λα 

ελεκεξψλεηαη εχθνια. 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθε ν βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

αζθάιεηαο θξίζηκσλ αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ εθαξκφδεη ε Τ.Π.Α πιεξνί ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO/IEC 27001:2005 «πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο 

Πιεξνθνξηψλ-Απαηηήζεηο».  

 

Σν πξφηππν ISO/IEC 9001:2000 «πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο-Απαηηήζεηο» 

εηζήγαγε ηνλ «Κχθιν ηνπ Deming-PDCA (Plan-Do-Check-Act)» γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο 

πνηφηεηαο ζε ζπζηήκαηα δηνίθεζεο. Αληίζηνηρα, ηα ζεκαληηθφηεξα πξφηππα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο πνπ αθνινχζεζαλ (π.ρ. ISO 14001: 2004) πηνζέηεζαλ ην ίδην κνληέιν. Σν 

ISO/IEC 27001:2005 αθνινπζψληαο απηή ηελ ηάζε, βαζίδεηαη επίζεο ζην κνληέιν 

PDCA. 

 

Δηδηθφηεξα, ην ISO/IEC  27001:2005 ρξεζηκνπνηεί ηνλ «Κχθιν ηνπ Deming-PDCA», κε 

ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ελφο «πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο 

Πιεξνθνξηψλ (ISMS-Information Security Management System)». Σν ππάξρνλ ζχζηεκα 
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δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ηεο Τ.Π.Α εμεηάζηεθε σο πξνο ην ζρεδηαζκφ, ηελ 

πινπνίεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηε ζπλερή βειηίσζή ηνπ ψζηε λα  πξνθχςεη ν βαζκφο θαηά 

ηνλ νπνίν πιεξνί ηηο  απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ. Αθνινχζσο ηα ηέζζεξα απηά ζηάδηα 

αλαιχνληαη. 

 

Όζνλ αθνξά ην ζτεδιαζμό, ν βαζηθφο ηνπ ξφινο είλαη λα θαζνξίζεη ν νξγαληζκφο φιεο 

ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο. ην πξφηππν ISO/IEC 27001:2005 ν ζρεδηαζκφο ελφο 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ αλαθέξεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαη ησλ νξίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζηε δηαηχπσζε κηαο πνιηηηθήο αζθάιεηαο 

πιεξνθνξηψλ («πνιηηηθή ISMS»), ζηνλ εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ, ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο, 

ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο θαη ηέινο ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ειέγρσλ. 

 

Ο νξγαληζκφο έρεη ηεθκεξησκέλα νξίζεη σο αληηθείκελν ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ εμαζθάιηζε 

κηαο επίζεκεο θαη ζαθνχο πξνζέγγηζεο ηεο ζπζηεκαηηθήο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ αζθαιείαο. πγθεθξηκέλα, ζηφρνο 

ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε ελαξκφληζε δηαδηθαζηψλ θαηά ηελ παξνρή αεξνλαπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο χπαξμεο ηθαλνχ πξνζσπηθνχ, θνηλψλ δηαδηθαζηψλ θαη θνηλήο 

εξκελείαο ησλ θαλνληζκψλ. Δλψ σο φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο έρνπλ νξηζηεί φιεο νη κνλάδεο 

ηνπ νξγαληζκνχ πνπ επεξεάδνπλ θαη επεξεάδνληαη απφ ην ζχζηεκα. 

 

Ο νξγαληζκφο δηαζέηεη πνιηηηθή αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ε νπνία έρεη θαζνξηζηεί απφ 

ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ( Αεξνπνξηθφ Κψδηθα, Νφκνπο, Π.Γ, Τπ. Απνθάζεηο θ.η.ι.) απφ 

ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαζψο θαη 

απφ απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε Γηεζλή χκβαζε ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ 

Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ICAO) θαη ην Παξάξηεκα 15. Ζ πνιηηηθή αζθάιεηαο 

πιεξνθνξηψλ ηεο ΤΠΑ, ε νπνία έρεη εγθξηζεί θαη ππνγξαθεί απφ ηνλ Γηνηθεηή ηεο 

Τπεξεζίαο, αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο εληνπηζκνχ ησλ 

θηλδχλσλ, αμηνιφγεζεο θαη κείσζεο ηεο επηθηλδπλφηεηάο ηνπο, νη νπνίεο απνηεινχλ θαη 

ηε βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Πξάγκαηη, αλαθνξηθά κε ηνλ εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ δηαπηζηψζεθε απφ ηα έγγξαθα φηη 

ν νξγαληζκφο έρεη αλαγλσξίζεη ηνπο αθφινπζνπο : 

 

 ζηον εξοπλιζμό: θπζηθή θαηαζηξνθή (ζεηζκφο, ηζνπλάκη), μαθληθέο θαηαζηξνθέο 

(κπιάθ-νπη), αηχρεκα (ππξθαγηά), ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο (9/11), ηνχο, 

εμάληιεζε δηάξθεηα δσήο 

 ζηον ανθπώπινο παπάγονηα (ρξήζηεο & δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο): 

ιαλζαζκέλε θαηαρψξεζε, παξάιεηςε θαηαρψξεζεο, απψιεηα εληχπνπ, παξάλνκε 

πξφζβαζε 

 ζηιρ διαδικαζίερ: αιιαγή δηαδηθαζίαο δίρσο έγθαηξε ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε 

πξνζσπηθνχ 
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Δπίζεο, ν νξγαληζκφο έρεη πξνβεί ζηελ αμηνιφγεζε ησλ παξαπάλσ θηλδχλσλ. 

πγθεθξηκέλα, αμηνινγψληαο θαη αλαιχνληαο ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζήο ηνπο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ζνβαξφηεηα ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο, ν νξγαληζκφο έρεη εθηηκήζεη ηα 

«απνδεθηά επίπεδα θηλδχλνπ» (Δπίπεδα 1 & 2), ηα «κε απνδεθηά» (Δπίπεδα 6 & 9) 

θαζψο θαη ηηο ελδηάκεζεο θαηαζηάζεηο (Δπίπεδα 3 & 4) φπνπ ν θίλδπλνο ραξαθηεξίδεηαη 

επαλεμεηαζηένο θαη είλαη απαξαίηεηε ε ιήςε κέηξσλ ειαρηζηνπνίεζεο ή κείσζήο ηνπ, 

ψζηε λα γίλεη ηνπιάρηζηνλ «αλεθηφο». 

 

ρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ ν νξγαληζκφο έρεη πξνζδηνξίζεη ελαιιαθηηθέο 

επηινγέο κείσζεο ηεο επηθηλδπλφηεηάο ηνπο. Σέινο, φζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ν νξγαληζκφο έρεη θαζηεξψζεη ζπγθεθξηκέλνπο ειέγρνπο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηε «Γήισζε Δθαξκνζηκφηεηάο» 

ηνπ. 

 

Ο νξγαληζκφο ινηπφλ θαηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα, πξνζδηνξίδνληαη αληηθείκελν θαη φξηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο, δηαηππψλεηαη ε πνιηηηθή αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ, ιακβάλνληαη ππφςε 

λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο, ηίζεληαη ηα θξηηήξηα εληνπηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο 

ησλ θηλδχλσλ, θαζνξίδνληαη νη ελαιιαθηηθέο επηινγέο κείσζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηνπο 

θαη ηέινο επηιέγνληαη νη θαηάιιεινη έιεγρνη. 

 

ρεηηθά κε ηελ σλοποίηζη, ν βαζηθφο ηεο ξφινο είλαη λα εθαξκφζεη ν νξγαληζκφο ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ φξηζε θαηά ην ζρεδηαζκφ. χκθσλα κε ην πξφηππν  ε πινπνίεζε ελφο 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ πεξηιακβάλεη ηε δηαηχπσζε ελφο 

«ρεδίνπ Μείσζεο Κηλδχλνπ», ηελ εθαξκνγή ηνπ, ηελ εθαξκνγή ησλ πξνεπηιεγκέλσλ 

ειέγρσλ θαη ηελ θαζηέξσζε κηαο κεζφδνπ κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. 

 

Ο νξγαληζκφο πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ νη έιεγρνη έρεη δηαηππψζεη έλα «ρέδην 

Μείσζεο Κηλδχλνπ (Risk Treatment Plan) » ην νπνίν πξνζδηνξίδεη γξαπηψο ηε 

δηαδηθαζία, ηηο επζχλεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζπκβάλησλ. 

 

Δπίζεο, γηα ηελ εχξπζκε εθαξκνγή ηνπ  «ρεδίνπ Μείσζεο Κηλδχλνπ» ν νξγαληζκφο έρεη 

εμαζθαιίζεη ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο :  

 

-πςειά εμεηδηθεπκέλν θαη ηθαλφ πξνζσπηθφ 

-εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ 

-θαηάιιειεο ππνδνκέο 

-απαξαίηεην εμνπιηζκφ 

-ρξήζε απηνκαηνπνίεζεο (ειεθηξνληθή εθαξκνγή eAIP.wiz@rd)  

 

Όκσο, ε Γηνίθεζε δελ έρεη ζεζπίζεη ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο γηα λα εμαζθαιίζεη ηφζν ηελ 

άξηηα εθαξκνγή ηνπ «ρεδίνπ Μείσζεο Κηλδχλνπ» φζν θαη ηε ζπζηεκαηηθή δηαρείξηζε 

mailto:eAIP.wiz@rd
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ηεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ. Σελ επζχλε δηαρείξηζεο ηέηνησλ δεηεκάησλ έρνπλ 

αλαιάβεη νη Γηεπζπληέο ησλ κνλάδσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηεξγαζία έθδνζεο θαη 

ελεκέξσζεο ηνπ Δγρεηξηδίνπ AIP.  

 

Δλαιιαθηηθά ζα κπνξνχζε λα ζπζηαζεί «Γηεχζπλζε Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ» θαη λα 

αλαηεζνχλ ζηνλ «Τπεχζπλν Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ» ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο. 

Μεηαμχ άιισλ, ε αλάιπζε ελφο ζπκβάληνο λα γίλεηαη ζπγθεληξσηηθά απφ απηφλ, θαη φρη 

απφ θάζε Γηεχζπλζε μερσξηζηά, λα δηελεξγεί Δζσηεξηθέο Δπηζεσξήζεηο θαη λα 

επαιεζεχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηνξζσηηθψλ θαη πξνιεπηηθψλ κέηξσλ. Ο 

νξγαληζκφο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα αληηκεησπίδεηαη σο ζχλνιν θαη φρη σο μερσξηζηέο 

κνλάδεο, παξάιιεια ε δηεξγαζία έθδνζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ Δγρεηξηδίνπ AIP ζα 

επηζεσξείηαη ζηελ νιφηεηά ηεο θαη φρη απφ θάζε Γηεχζπλζε μερσξηζηά θαη ηέινο ζα 

δηαζθαιίδεηαη αληηθεηκεληθφηεηα θαη ακεξνιεςία.  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ειέγρσλ ζην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο, ν νξγαληζκφο 

πξάγκαηη εθαξκφδεη ηνπο ειέγρνπο εθείλνπο πνπ είρε πξνεπηιέμεη ζην ζηάδην ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη είρε ζπκπεξηιάβεη ζηε «Γήισζε Δθαξκνζηκφηεηαο» ηνπ. Γελ έρεη φκσο 

θαζηεξψζεη κηα κέζνδν κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. 

 

Ο νξγαληζκφο ζα κπνξνχζε λα νξίζεη κηα ηέηνηα κέζνδν, φπσο κηα ηεθκεξησκέλε 

δηαδηθαζία ζπλερνχο επνπηείαο ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ειέγρσλ, κέζσ  ηεο 

εθπφλεζεο εθηάθησλ ηπραίσλ ειέγρσλ απφ ηνλ «Τπεχζπλν Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ» ζε 

θαλνληθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηηο εκπιεθφκελεο Γηεπζχλζεηο θαη ζηα αληίζηνηρα 

Σκήκαηά ηνπο. 

 

Σέινο, ν νξγαληζκφο νθείιεη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο λα ηθαλνπνηεί ηελ 

απαίηεζε ηνπ πξνηχπνπ γηα χπαξμε ηεθκεξίσζεο θαη επηβεβαίσζεο απηήο. Όζνλ αθνξά 

ηα αξρεία πνπ ηεξνχλ νη Γηεπζχλζεηο ηελ επζχλε επηβεβαίσζεο ηεθκεξίσζεο ζα έπξεπε 

λα έρεη ν «Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ», αληίζεηα φζνλ αθνξά ηα αξρεία πνπ 

ηεξεί ν ίδηνο ν Τπεχζπλνο ηελ επζχλε ζα έπξεπε λα έρεη ε Γηνίθεζε. 

 

πκπεξαζκαηηθά, φζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε ν νξγαληζκφο έρεη θαηαγξάςεη «ρέδην 

Μείσζεο Κηλδχλνπ», ην νπνίν θαη εθαξκφδεη φπνηε πξνθχςεη θάπνην ζπκβάλ. Παξφηη 

φκσο έρεη πξνλνήζεη γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ, δελ έρεη ζεζπίζεη 

ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο, φπσο έλαλ «Τπεχζπλν Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ». Δπίζεο, ελψ 

εθαξκφδεη φινπο εθείλνπο ηνπο ειέγρνπο πνπ είρε επηιέμεη θαηά ην ζηάδην ηνπ 

ζρεδηαζκνχ, δελ κεηξάεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. πλεπψο, ζην ζηάδην ηεο 

πινπνίεζεο ν νξγαληζκφο ηθαλνπνηεί ζε θάπνην βαζκφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ, 

σζηφζν φρη πιήξσο. 

 

Ο έλεγτος κε ηε ζεηξά ηνπ δηελεξγείηαη ηφζν ζην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο φζν θαη ζην 

ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ, έρνληαο σο ξφιν λα εμαζθαιίζεη ζηνλ νξγαληζκφ ηελ 
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απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν πξφηππν ISO/IEC 

27001:2005 αλαθέξεη φηη ν έιεγρνο ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο 

πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα έρεη σο ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζήο ηνπ. ην ηξέρνλ 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ηεο Τ.Π.Α εμεηάζακε ηξία επίπεδα 

ειέγρνπ. πγθεθξηκέλα, κειεηήζεθε ν έιεγρνο ζε επίπεδν δηεξγαζίαο, ζε επίπεδν 

«Δζσηεξηθψλ Δπηζεσξήζεσλ» θαη ηέινο ζε επίπεδν «Αλαζθνπήζεσλ».  

 

ε επίπεδν δηεξγαζίαο, ν νξγαληζκφο ειέγρεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

κέζσ ειέγρσλ πνπ έρεη επηιέμεη απφ ην Παξάξηεκα Α ηνπ πξνηχπνπ θαη ηνπο νπνίνπο 

εθαξκφδεη ζε ζπγθεθξηκέλα θξίζηκα ζεκεία ζε θάζε ππνδηεξγαζία.  

 

πγθεθξηκέλα, ζηελ Τπνδηεξγαζία 1 «πιινγή & θαηαγξαθή αεξνλαπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ » εθαξκφδεη δχν ειέγρνπο. Ο πξψηνο έιεγρνο (Α.12.2.1) αθνξά ηελ 

επαιήζεπζε ηεο αεξνλαπηηθήο πιεξνθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα θαηαγξαθήο ηεο ζε θάπνην 

απφ ηα ελδηάκεζα έληππα (AD_HP,ENR,GEN, Γηφξζσζε AIP, πκπιήξσζε AIP, 

Γηφξζσζε AIRAC AIP, πκπιήξσζε AIRAC AIP). Ζ επαιήζεπζε απηή γίλεηαη 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ιαλζαζκέλε θαηαρψξεζε, φπσο αλαθξηβείο ζπληεηαγκέλεο, 

ιάζνο ραξαθηεξηζηηθά ξαδηνβνεζεκάησλ θ.η.ι.  Ο δεχηεξνο έιεγρνο (Α10.5.1) αθνξά 

ηελ χπαξμε αληηγξάθσλ αζθαιείαο, νχησο ψζηε λα εμαιεηθζεί ν θίλδπλνο πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε απψιεηα ελφο εληχπνπ θαηά ηε δηάξθεηα δηαβίβαζεο ηνπ ζηε Γηεχζπλζε 

Αεξνλαπηηθψλ Δθδφζεσλ (Δ1). 

 

ηελ Τπνδηεξγαζία 2 «Δπεμεξγαζία αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ» ν νξγαληζκφο έρεη 

εηζάγεη πέληε ειέγρνπο. Οη ηξεηο απφ απηνχο (Α11.3.1, Α11.5.2, Α8.3.3) αλαθέξνληαη 

ζηελ νξζή ρξήζε νλφκαηνο ρξήζηε θαη θσδηθνχ πξφζβαζεο. Απηφο ν έιεγρνο είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζε απηφ ην ζηάδην φπνπ ε επεμεξγαζία ησλ θξίζηκσλ αεξνλαπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ γίλεηαη κέζσ ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο εθαξκνγήο eAip_wizard θαη ε 

παξάλνκε πξφζβαζε απνηειεί έλαλ θίλδπλν. Ο ηέηαξηνο έιεγρνο (Α12.2.2) αθνξά ηελ 

επαιήζεπζε ηεο εγθπξφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηα ελδηάκεζα 

έληππα κε ηα ζηνηρεία ζηηο ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. Ο ηειεπηαίνο έιεγρνο 

(Α12.2.4) ζρεηίδεηαη κε ηελ επαιήζεπζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο νξζήο θαηάηαμεο ηεο 

ηειηθήο πιεξνθνξίαο απφ ην Σκήκα Δγρεηξηδίσλ αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ-AIP 

(Δ1/Α) πξηλ απνζηαιεί ζην ηππνγξαθείν ηεο Τ.Π.Α. 

 

ηελ Τπνδηεξγαζία 3 «Έθδνζε & δηαλνκή Δγρεηξηδίνπ αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ -

AIP» ν νξγαληζκφο  έρεη εηζάγεη ηνλ έιεγρν (Α12.2.4) πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη 

επαιήζεπζε ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ ηππσκέλνπ Δγρεηξηδίνπ ή ησλ κεκνλσκέλσλ 

ηππσκέλσλ ζειίδσλ ηνπ απφ ην Σκήκα Δγρεηξηδίσλ αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ-AIP 

(Δ1/Α). Ο έιεγρνο απηφο έρεη σο ζηφρν ηελ ηεθκεξίσζε νξζήο ηχπσζεο ηεο θξίζηκεο 

αεξνλαπηηθήο πιεξνθνξίαο φπσο θαηαρσξήζεθε, πξνηνχ δηαλεκεζεί ζηνπο ζπλδξνκεηέο. 
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Τπάξρεη έλαο ηειεπηαίνο έιεγρνο (Α7.1.2) ν νπνίνο είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο θαη 

εθαξκφδεηαη ζηηο Τπνδηεξγαζίεο 1 θαη 2. Ο έιεγρνο απηφο αθνξά ηελ  θπξηφηεηα ησλ 

αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα θάζε θξίζηκε αεξνλαπηηθή 

πιεξνθνξία πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κέζα απφ ην ζχζηεκα φηη έρεη νξηζηεί θάπνηνο 

ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα απηήο.  

 

Αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν ζε επίπεδν «Δζσηεξηθψλ Δπηζεσξήζεσλ», ηελ επζχλε γηα ηελ 

επηβεβαίσζε ζπκκφξθσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ κε θαλνληζκνχο, πξνδηαγξαθέο θαη 

πξαθηηθέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ Αζθάιεηα έρνπλ νη Γηεπζπληέο ησλ εκπιεθφκελσλ 

κνλάδσλ. Ο θάζε Γηεπζπληήο ειέγρεη ππνηππσδψο θαη φπνηε εθείλνο θξίλεη απαξαίηεην 

ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο δηαδηθαζίαο ζηελ νπνία ε Γηεχζπλζή ηνπ εκπιέθεηαη. 

Δλδερφκελνη θίλδπλνη αλ δηαπηζησζνχλ θαηαγξάθνληαη θαη ηεξνχληαη ζε «Φαθέινπο 

αλάιπζεο θηλδχλσλ», ελψ φηαλ εληνπηζηεί κηα κε ζπκκφξθσζε ηελ θαηαγξάθνπλ ζην 

εκεξήζην εκεξνιφγην ηεο Γηεχζπλζήο ηνπο, ιακβάλνπλ δηνξζσηηθά κέηξα, 

επηβεβαηψλνπλ ηελ εμάιεηςή ηεο θαη ζπληάζζνπλ κηα Αλαθνξά Αζθαιείαο , 

ζπγθεθξηκέλα ην έληππν «ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΛΑΒΩΝ,ΤΜΒΑΝΣΩΝ & ΑΣΤΥΖΜΑΣΩΝ», 

πξνο ηε Γηνίθεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε κε ζπκκφξθσζε, ηε δξάζε θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο επαιεζεχζεσο. 

 

Οη έιεγρνη φκσο απηνί δε γίλνληαη ηαθηηθά θαη πξνγξακκαηηζκέλα, βάζεη κηαο 

θαηαγεγξακκέλεο δηαδηθαζίαο, δελ θαηαγξάθνληαη ηα επξήκαηά ηνπο, νχηε δηαζθαιίδεηαη 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη ακεξνιεςία, αθνχ νη Γηεπζπληέο ειέγρνπλ δηθφ ηνπο έξγν. Ο 

νξγαληζκφο ζα κπνξνχζε λα θαζηεξψζεη κηα ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία Δζσηεξηθψλ 

Δπηζεσξήζεσλ, ε νπνία ζα πεξηέγξαθε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα δηελεξγνχληαη νη 

Δζσηεξηθέο Δπηζεσξήζεηο ζην ζχζηεκα θαη κε νδεγφ απηή λα δηελεξγνχζε Δζσηεξηθέο 

Δπηζεσξήζεηο ζε πξνγξακκαηηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 

Όζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ζε επίπεδν «Αλαζθνπήζεσλ», ε Γηνίθεζε ελίνηε αλαζθνπεί ην 

ζχζηεκα σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα, ηελ επάξθεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. 

πγθεθξηκέλα, ιακβάλεη ππφςε λέεο ηερληθέο, ζπζηήκαηα ή δηαδηθαζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ άιια επξσπατθά θξάηε θαζψο θαη αιιαγέο ζην λνκηθφ πεξηβάιινλ, 

αιιαγκέλεο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ή ζπζηάζεηο γηα βειηίσζε απφ ην Γηεζλή Οξγαληζκφ 

Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ICAO-International Civil Aviation Organization). Γηα ηηο εμειίμεηο 

απηέο ελεκεξψλεηαη ζε πξνγξακκαηηζκέλεο αιιά θαη έθηαθηεο ζπλαληήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο απφ ηνλ «Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ γηα 

ηελ Αζθάιεηα ηεο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο» (EUROCONTROL).  

 

Δπίζεο, αλαιχεη ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλεη, κε ηε κνξθή θαηαγεγξακκέλσλ 

αλαθνξψλ, απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, πξνζσπηθφ θαη ηειηθνί ρξήζηεο, φπσο 

αεξνδξφκηα, αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, ηδηψηεο πηιφηνη, εηαηξίεο «Πάξνρνη Αεξνλαπηηθψλ 

Γεδνκέλσλ» (Data Service Providers) θαη εμεηάδεη λέα ηξσηά ζεκεία ή απεηιέο πνπ 

ελδέρεηαη λα πξνέθπςαλ πξφζθαηα απφ ηηο «Αλαθνξέο Δλδερφκελσλ Κηλδχλσλ».  
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Μφιηο δηαπηζησζεί ηεθκεξησκέλα ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηά ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ 

ειέγρσλ πνπ εθαξκφδνληαη ή κφιηο αιιάμνπλ νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο ή θάπνην απφ ηα 

παξαπάλσ ζηνηρεία, ε Γηνίθεζε πξνβαίλεη ζηελ άκεζε ηξνπνπνίεζή ηνπο  πξνθεηκέλνπ 

λα εηζάγεη βειηηψζεηο θαη επνηθνδνκεηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα ISMS.  

 

Ζ αλαζθφπεζε φκσο απηή δε γίλεηαη πξνγξακκαηηζκέλα, βάζεη κηαο θαηαγεγξακκέλεο 

δηαδηθαζίαο θαη φηαλ γίλεηαη ηα απνηειέζκαηα δελ ηεθκεξηψλνληαη θαη δε δηαηεξνχληαη 

ζε αξρεία. Δπηπξφζζεηα, απφ ηνλ έιεγρν ησλ εγγξάθσλ δελ απνδεηθλχεηαη ε ηαθηηθή 

αλαζθφπεζε απφ ηε Γηνίθεζε ησλ πξνιεπηηθψλ θαη δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, ησλ 

«Αλαθνξψλ Αζθαιείαο», ησλ απνηειεζκάησλ ησλ Δζσηεξηθψλ Δπηζεσξήζεσλ, ησλ 

πξνεγνχκελσλ Αλαζθνπήζεσλ θαη ηνπ «ρεδίνπ ζεξάπεπζεο θηλδχλνπ», νχησο ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί φηη δε ζα ζπκβεί ή επαλαιεθζεί θάπνηα κε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ πξνηχπνπ. 

 

Ζ Γηνίθεζε ζα έπξεπε θαηά ην πξφηππν λα επαλεμεηάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο ιακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ σο εηζεξρφκελα ζηελ 

Αλαζθφπεζή ηεο. Έλαο ηξφπνο λα ην επηηχρεη είλαη λα θαζηεξψζεη κηα ηεθκεξησκέλε 

δηαδηθαζία Αλαζθφπεζεο, ε νπνία ζα γίλεηαη απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε ηνπ νξγαληζκνχ 

(Γηνηθεηήο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, Τπνδηνηθεηήο, Γεληθφο Γηεπζπληήο Αεξνλαπηηιίαο, 

Γηεπζπληέο ησλ εκπιεθνκέλσλ κνλάδσλ, Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ) θαη ζα 

ζηνρεχεη ζην δηαξθή έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο κε 

απψηεξν ζθνπφ ηε ζπλερή βειηίσζε. 

 

ρεηηθά ινηπφλ κε ηνλ έιεγρν, απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ν νξγαληζκφο ζε επίπεδν 

δηεξγαζίαο ηθαλνπνηεί πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ έρνληαο επηιέμεη θαη 

εθαξκφζεη ηνπο θαηάιιεινπο ειέγρνπο ζε ζπγθεθξηκέλα θξίζηκα ζεκεία ζε θάζε 

δηαδηθαζία. ε επίπεδν φκσο Δζσηεξηθψλ Δπηζεσξήζεσλ θαη Αλαζθνπήζεσλ, ελψ 

ειέγρεη ην ζχζηεκα σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα, ηελ επάξθεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, δελ ην θάλεη πξνγξακκαηηζκέλα, βάζεη κηαο θαηαγεγξακκέλεο 

δηαδηθαζίαο θαη ηεξψληαο αξρεία. πλεπψο, αμηνινγψληαο ζπλνιηθά ην ζηάδην ηνπ 

ειέγρνπ, ν νξγαληζκφο ηθαλνπνηεί ζε θάπνην βαζκφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ. 

 

Ζ ζσνετής βεληίωζη, σο ηειεπηαίν βήκα ηνπ «Κχθινπ PDCA», έρεη σο ζηφρν ηελ αέλαε 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ν νξγαληζκφο ήδε εθαξκφδεη. Ζ 

ζπλερήο βειηίσζε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ πεξηιακβάλεη 

θαηά ην πξφηππν ISO/IEC 27001:2005 φιεο εθείλεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ 

γίλνληαη εθ κέξνπο ηνπ νξγαληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ην επίπεδν αζθάιεηαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηνπ. Σν ππάξρνλ ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ηεο Τ.Π.Α 

εμεηάζηεθε σο πξνο ηε ζπλερή βειηίσζή ηνπ ζε επίπεδν ηφζν δηνξζσηηθψλ φζν θαη 

πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ.  
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Ζ Τ.Π.Α ζέινληαο λα βειηηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηφο ηεο ιακβάλεη 

ελέξγεηεο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αηηηψλ ησλ «κε ζπκκνξθψζεσλ» αιιά θαη ησλ «πηζαλψλ 

κε ζπκκνξθψζεσλ», έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κε επαλάιεςε ησλ πξψησλ θαη λα 

πξνιακβάλεηαη ε εκθάληζή ησλ ηειεπηαίσλ. Γελ έρεη φκσο θαζηεξψζεη κηα ηεθκεξησκέλε 

δηαδηθαζία γηα ηε ιήςε δηνξζσηηθψλ θαη πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ, νχηε γίλεηαη νξζή 

επαιήζεπζε θαη αλαζθφπεζε απηψλ. 

 

Ο νξγαληζκφο ζχκθσλα κε ην πξφηππν πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη κηα ηεθκεξησκέλε 

δηαδηθαζία ζηελ νπνία λα πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο δηαπίζησζεο αλάγθεο, αλαθνξάο θαη 

παξαθνινχζεζεο ησλ δηνξζσηηθψλ θαη πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηε 

δηαξθή βειηίσζε ηνπ πζηήκαηνο. Μία ηδέα είλαη λα εηζαρζεί ζην ζχζηεκα έληππν 

«ΓΗΟΡΘΩΣΗΚΔ & ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ» ζην νπνίν ν εθηειψλ ηελ ελέξγεηα 

λα είλαη δηαθνξεηηθφο απφ εθείλνλ πνπ ηελ επαιεζεχεη. 

 

Ζ Γηνίθεζε έρεη επίζεο εδξαηψζεη κηα «Νννηξνπία Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ». Ζ νπνία 

είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηε κεραληθά πηζηή εθαξκνγή θαλνληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

Σν ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ελζαξξχλεηαη ζηελ ππνβνιή εζεινπζίσλ αλαθνξψλ 

ζπκβάλησλ θαη επψλπκσλ πξνηάζεσλ βειηίσζεο. Όιεο νη πξνηάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαηαγξάθνληαη, αμηνινγνχληαη θαη φζεο απφ απηέο ζεσξνχληαη νπζηαζηηθέο γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ISMS πινπνηνχληαη. 

 

Ο νξγαληζκφο αλαθέξεη κάιηζηα εγγξάθσο φηη νη δξάζεηο θαη νη βειηηψζεηο δηαδίδνληαη 

επξέσο εζσηεξηθά κέζσ ηεο «Απηνκαηνπνηεκέλεο δηαζπνξάο ησλ πιεξνθνξηψλ γηα 

ζπκβάληα», κε νκάδεο εξγαζίαο ζε ρψξνπο πνπ έρνπλ αλαθχςεη δεηήκαηα αζθάιεηαο 

πιεξνθνξηψλ θαη κε ηελ έθδνζε ελεκεξσηηθψλ ζεκεησκάησλ αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ 

ζε πεξηπηψζεηο ζπκβάλησλ, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  

 

Γεληθφηεξα φκσο, ν νξγαληζκφο νθείιεη θαηά ην πξφηππν λα δηαζθαιίδεη φηη νη 

βειηηψζεηο επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί. Έλαο ηξφπνο ζα ήηαλ λα 

θαζνξίδεη ε Γηνίθεζε ζε εηήζηα βάζε ζηφρνπο γηα ηε βειηίσζε ησλ επηπέδσλ αζθάιεηαο 

πιεξνθνξηψλ. Δπηπξφζζεηα, ζα κπνξνχζε λα δηαζέηεη έλα ζχζηεκα ππνρξεσηηθψλ 

αλαθνξψλ πεξηζηαηηθψλ, κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή κεγάινπ φγθνπ ζπκβάλησλ θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλαθεξφκελσλ πεξηζηαηηθψλ ζαλ δείθηε απφδνζεο. 

 

πλεπψο, αλαθνξηθά κε ηε ζπλερή βειηίσζε, ν νξγαληζκφο πιεξνί κεξηθψο ηελ απαίηεζε 

ηνπ πξνηχπνπ γηα χπαξμε δηνξζσηηθψλ θαη πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ. Ο ιφγνο είλαη φηη 

ιακβάλεη κελ δηνξζσηηθέο θαη πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο φηαλ απηφ απαηηείηαη, αιιά δε 

δηαζέηεη κηα θαηαγεγξακκέλε δηαδηθαζία, νχηε γίλεηαη ηεθκεξίσζε, επαιήζεπζε θαη 

αλαζθφπεζε απηψλ. 

 

Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ, ζπκπεξαίλεηαη φηη ελψ νη απαηηήζεηο ηνπ 

πξνηχπνπ ISO/IEC 27001:2005 ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο ηθαλνπνηνχληαη απφ ην 



 

144  

 

Εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 27001 ςτη διαχείριςη κρίςιμων πληροφοριών τησ ΤΠΑ 

 
 

πθηζηάκελν ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ηεο Τ.Π.Α, ππάξρνπλ θαη 

νξηζκέλεο πνπ δελ πιεξνχληαη. Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εληφπηζε απηά ηα 

ζεκεία θαη πξαγκαηνπνίεζε πξνηάζεηο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Οη πξνηάζεηο απηέο 

αλ εθαξκνζηνχλ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε, πινπνίεζε θαη δηαηήξεζε ελφο 

ζπζηήκαηνο πηζηνπνηήζηκνπ θαηά ISO/IEC 27001:2005 θαη ζα εμαζθαιίζνπλ ζηνλ 

νξγαληζκφ ηελ απνηειεζκαηηθή αιιειεπίδξαζε ρξεζηψλ, ηερλνινγίαο θαη δηαδηθαζηψλ. 

Καηά ζπλέπεηα, ε Τ.Π.Α ζα θαηνξζψζεη λα δηαθπιάμεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα, ηελ 

αθεξαηφηεηα θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ηεο θαη λα 

ειαρηζηνπνηήζεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ηελ αζθάιεηά ηνπο.  

 

6.2. Προτάςεισ για περαιτέρω έρευνα  

Ζ δηπισκαηηθή φκσο απηή έρεη θαη επηπξφζζεηνπο απψηεξνπο ζθνπνχο. Έλαο εθ ησλ 

νπνίσλ είλαη λα απνηειέζεη εθαιηήξην γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζην πεδίν ηεο αζθάιεηαο 

ησλ αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Δηδηθφηεξα, ζα κπνξνχζε λα κειεηεζεί ε πηζαλφηεηα 

αλάπηπμεο πηζηνπνηήζηκσλ θαηά ISO 27001 ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο 

πιεξνθνξηψλ θαη ζε άιιεο δηεξγαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ.  

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ιφγσ ηνπ ηεξάζηηνπ φγθνπ ησλ αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Γηεχζπλζε Αεξνλαπηηθψλ Δθδφζεσλ ηεο Τ.Π.Α, εζηίαζε ζε έλα κφλν 

κέξνο ηνπ νινθιεξσκέλνπ παθέηνπ αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ-IAIP (Integrated 

Aeronautical Information Package). Τπάξρνπλ φκσο θαη άιιεο δηεξγαζίεο πνπ ελψ 

αλαθέξζεθαλ ελ ζπληνκία δελ κειεηήζεθαλ θαη ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε λα εξεπλεζεί ε 

δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ελφο παξφκνηνπ ζπζηήκαηνο.   

 

Αλαθνξηθά, κηα απφ απηέο είλαη ε δηεξγαζία έθδνζεο αεξνλαπηηθψλ αγγειηψλ NOTAM, 

νη νπνίεο είλαη εηδνπνηήζεηο πξνζσξηλήο θχζεσο, κηθξήο δηάξθεηαο & άκεζεο εθαξκνγήο. 

Μηα άιιε είλαη ε δηεξγαζία έθδνζεο δειηίσλ αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ AIC 

(Aeronautical Information Circulars), ηα νπνία είλαη δηνηθεηηθήο θχζεσο θαη αθνξνχλ 

πξνβιέςεηο ζεκαληηθψλ αιιαγψλ θαη πιεξνθνξίεο επεμεγεκαηηθνχ θαη ζπκβνπιεπηηθνχ 

ραξαθηήξα νη νπνίεο δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκνζίεπζή ηνπο ζην 

εγρεηξίδην AIP. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο είλαη θαη άιιεο δχν δηεξγαζίεο, ε πξψηε είλαη 

εθείλε ηεο έθδνζεο δειηίσλ δηαδξνκήο πξν πηήζεσο PIB (Pre-flight Information 

Bulleting) θαη ε δεχηεξε ηεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ κεηά πηήζεσο πιεξνθνξηψλ 

(Post-flight Information). Σα πξψηα πεξηιακβάλνπλ αλαθεθαιαίσζε ησλ πην πξνζθάησλ 

αεξνλαπηηθψλ αγγειηψλ NOTAM θαη επείγνπζεο πιεξνθνξίεο, ελψ ηα δεχηεξα 

αλαθέξνπλ θάζε αλεπάξθεηα νπζηαζηηθήο γηα ηελ αζθάιεηα ζεκαζίαο πνπ παξαηεξήζεθε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο. Σέινο, δελ ζα κπνξνχζε λα κελ αλαθεξζεί ε δηεξγαζία 

έθδνζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ αεξνλαπηηθψλ ραξηψλ (Aeronautical Charts). 
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ηηο πξναλαθεξζείζεο δηεξγαζίεο ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο 

ελφο πηζηνπνηήζηκνπ θαηά ISO 27001 ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ, 

δηφηη νη αεξνλαπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ επεμεξγάδνληαη είλαη θξίζηκεο, πξέπεη λα 

παξέρνληαη ζε κηα δεδνκέλε κνξθή θαη ζεηξά ,λα είλαη έγθπξεο θαη αμηφπηζηεο. 

 

Δπηπξφζζεηα, έλαο δεχηεξνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα δψζεη θίλεηξα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εκπεηξηθψλ εξεπλψλ ζην πεδίν ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ ISO/IEC 

27001:2005 «πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ-Απαηηήζεηο». Όπσο 

πξναλαθέξζεθε επεηδή ην πξφηππν είλαη ζρεηηθά θαηλνχξην, δελ ππάξρεη ζηε 

βηβιηνγξαθία πιεζψξα εκπεηξηθψλ εξεπλψλ. ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή δελ έγηλε 

κειέηε ζε απηφ ην επίπεδν, αιιά ζα είρε ελδηαθέξνλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εκπεηξηθέο 

έξεπλεο ζε νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ ήδε εθαξκφζεη ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν, 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ δηάθνξα ζέκαηα, ηα νπνία αλαπηχρζεθαλ ζηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε κφλν ζεσξεηηθά.  

 

Αλαθνξηθά, ζα κπνξνχζε λα επηιεγεί έλα δείγκα επηρεηξήζεσλ πνπ εθαξκφδνπλ ην 

πξφηππν θαη λα εξσηεζνχλ νη εκπιεθφκελνη κέζα απφ δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο ζρεηηθά 

κε πνηθίια ζέκαηα. Οξηζκέλα απφ απηά είλαη, ηί πξνβιήκαηα αληηκεηψπηζαλ, ζε πνηφ 

βαζκφ ήηαλ ζνβαξά, πνηά νθέιε πξνέθπςαλ, ζε πνηφ βαζκφ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη, πνηά 

ζθάικαηα έγηλαλ, ζε πνηφ βαζκφ ήηαλ θνηλά, πφζν ρξήζηκν ζεσξνχλ ην πξφηππν, ζε πνηφ 

βαζκφ πηζηεχνπλ φηη ε εθαξκνγή ηνπ είλαη αθξηβή θαη δηάθνξα άιια. ηε ζπλέρεηα λα 

γίλεη έξεπλα πεδίνπ θαη πνζνηηθή έξεπλα. Σέηνηνπ είδνπο έξεπλεο ζα ζπληεινχζαλ ζηελ 

κειέηε ηνπ πξνηχπνπ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ζπγρξφλσο ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζή 

ηνπ.  

 

Σειεπηαίνο ζηφρνο, αιιά ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, είλαη λα απνηειέζεη ε εξγαζία αθνξκή 

γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζρεηηθά κε δχν ζέκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηε κειέηε ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ηεο Τ.Π.Α θαη ηα νπνία ζεσξνχληαη 

ηδηαίηεξα θξίζηκα γηα ηελ επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ ISO 27001:2005. 

 

Σν πξψην, είλαη ην πξφβιεκα ηεο αδπλακίαο θαηαλφεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ 

απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο. πλζέηνληαο φια φζα αλαθέξζεθαλ, δηαπηζηψζεθε φηη ζην 

ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ πνπ κειεηήζεθε, ηελ Τ.Π.Α, νη εξγαδφκελνη δελ θαηαλννχλ 

αθξηβψο ηελ αλάγθε λα εθαξκφζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ζπλδπαζηηθά κε ην γεγνλφο φηη 

δελ πηέδνληαη απφ εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο θαη αλαζθνπήζεηο ηεο δηνίθεζεο, ην 

απνηέιεζκα είλαη λα κελ εθαξκφδεηαη ην πξφηππν. 

 

Σν δεχηεξν ζέκα πνπ δηαπηζηψζεθε είλαη ε αδπλακία ηεο δηνίθεζεο λα δείμεη ηελ 

δέζκεπζή ηεο. Απφ φζα παξνπζηάζηεθαλ πξνέθπςε φηη ε δηνίθεζε παξφηη ππνγξάθεη ηελ 

πνιηηηθή αζθάιεηαο ISMS, δελ απνδεηθλχεη κε επηπξφζζεηνπο ηξφπνπο ηελ έκπξαθηε 

δέζκεπζή ηεο, φπσο κε ηε δηελέξγεηα ηαθηηθψλ αλαζθνπήζεσλ. 
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Δπρήο έξγνλ ζα ήηαλ ε εξγαζία απηή λα δψζεη θίλεηξν λα δηεξεπλεζνχλ ηα 

πξναλαθεξζείζα ζέκαηα ζε βάζνο, ιφγσ ηεο ζεκαληηθφηεηαο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπο 

ζηελ πινπνίεζε ελφο επηηπρεκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ 

θαηά ην πξφηππν ISO 27001:2005. 
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7. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ   

7.1.1. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι - ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

Γειηία Αεξνλαπηηθώλ Πιεξνθνξηώλ –AIC  

(Aeronautical Information Circulars) 

 

Σα Γειηία Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIC πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο  νη νπνίεο : 

 

 δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έθδνζε Αγγειίαο ή ηε δεκνζίεπζή ηνπο ζην 

Δγρεηξίδην Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ-AIP 

 έρνπλ ζρέζε κε ηε καθξνπξφζεζκε πξφβιεςε  νπνηαζδήπνηε ζεκαληηθήο αιιαγήο 

ζηε λνκνζεζία, ζηνπο θαλφλεο, ζηηο δηαδηθαζίεο ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο, πνπ δχλαηαη 

λα επεξεάζεη ηελ αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ θαζψο θαη πιεξνθνξίεο ή θνηλνπνηήζεηο 

επεμεγεκαηηθνχ ή ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα ζρεηηθά κε ηερληθά, λνκηθά ή ακηγψο 

δηνηθεηηθά ζέκαηα. 

 

Σα Γειηία Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIC ρσξίδνληαη αλά ζέκα θαη εθδίδνληαη ζε δχν 

ηφκνπο (Α θαη Β). Ο ηφκνο Α πεξηέρεη πιεξνθνξίεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηεζλή πνιηηηθή 

αεξνπνξία θαη δηαλέκεηαη δηεζλψο, ελψ ν ηφκνο Β πεξηέρεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ 

κφλν ηελ εζληθή ππεξεζία πνιηηηθήο αεξνπνξίαο δηαλέκεηαη εζληθά. 

 

Γηνξζώζεηο AIP (AIP Amendments -AIP AMDT) 

 

Σν Δγρεηξίδην Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP, δηνξζψλεηαη ή επαλεθδίδεηαη ζε ηέηνηα 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ψζηε λα δηαηεξείηαη πάληα ελεκεξσκέλν. Οη δηνξζψζεηο 

εθδίδνληαη κε ηε κνξθή λέσλ ζειίδσλ πνπ αληηθαζηζηνχλ παιαηφηεξεο ζειίδεο.  

  

Γηνξζψζεηο (Amendments) ζην AIP γίλνληαη κέζσ ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ ζρεηηθψλ 

θχιισλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη μόνιμες αλλαγές. 

Τπάξρνπλ δχν είδε δηνξζψζεσλ ηνπ AIP : 

 

 Σαθηηθή Γηφξζσζε AIP (AIP AMDT), εθδίδεηαη φπσο θαη φηαλ απαηηείηαη θαη 

ελζσκαηψλεη μόνιμες αλλαγές ζην AIP, νη νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρχ  απφ ηελ 

αλαγξαθφκελε εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπο.  

 

 AIRAC AIP Γηφξζσζε (AIRAC AIP AMDT), εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα 

AIRAC, ελζσκαηψλεη επιτειρηζιακά ζημανηικές μόνιμες αλλαγές ζην AIP, νη 

νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρχ απφ ηελ αλαγξαθφκελε AIRAC εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο 

θαη φρη απφ ηελ αλαγξαθφκελε εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπο. 
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χληνκε πεξηγξαθή ησλ ζεκάησλ πνπ ζίγνληαη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε, δίλνληαη ζην 

εμψθπιιν ηνπ AIP Amendments. Νέα πιεξνθνξία πνπ έρεη εηζαρζεί ζηηο ζειίδεο ηνπ 

AIP αλαγλσξίδεηαη απφ κηα θάζεηε γξακκή ή έλα βέινο ζην αξηζηεξφ ή δεμί πεξηζψξην 

ηεο αιιαγήο/ζπκπιήξσζεο. 

 

Κάζε ζειίδα ηνπ AIP θαη θάζε αληηθαζηζηάκελε ζειίδα ηνπ AIP πνπ εηζάγεηαη κε έλα 

Amendment, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εμσθχιινπ ηνπ AIP Amendments, έρεη 

εκεξνκελία. Ζ εκεξνκελία  απηή απνηειείηαη απφ ηελ εκέξα, ην κήλα (νλνκαζηηθά) θαη 

έηνο ηεο εκεξνκελίαο δεκνζίεπζεο (ηαθηηθή AIP AMDT) ή ηελ AIRAC εκεξνκελία 

έλαξμεο ηζρχνο (AIRAC AIP AMDT). Κάζε εμψθπιιν AIP Amendments πεξηιακβάλεη 

αλαθνξέο ζηνλ αχμσλ αξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, αλ ππάξρεη, ηνπ AIP Package πνπ 

έρνπλ ελζσκαησζεί ζην AIP κε ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ζπλεπψο αθπξψζεθαλ. 

 

Κάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ AIP πνπ αθνξά ηνλ ηφκν Η αιιά θαη θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ AIP 

πνπ αθνξά ηνλ ηφκν ΗΗ θαζψο θαη ηα AIRAC AIP AMDT, θαηαλέκεηαη αληίζηνηρα κε 

μερσξηζηφ αχμνληα αξηζκφ. Οη αξηζκνί απηνί είλαη ζπλερφκελνη θαη κε βάζε ην 

εκεξνινγηαθφ έηνο. Σν έηνο, ην νπνίν αλαγξάθεηαη κε δχν ςεθία, είλαη έλα κέξνο ηνπ 

αχμνληα αξηζκνχ ηεο ηξνπνπνίεζεο, πρ, AIP AMDT 1/03, AIRAC AIP AMDT 1/03.  

 

Μηα ιίζηα ησλ ζειίδσλ ηνπ AIP πνπ πεξηέρεη αξηζκφ ζειίδαο /ηίηιν δηαγξάκκαηνο θαη 

πξαγκαηηθή εκεξνκελία δεκνζίεπζεο εκέξα, ην κήλα (νλνκαζηηθά) θαη ην έηνο ησλ 

πιεξνθνξηψλ εθδίδνληαη εθ λένπ κε θάζε ηξνπνπνίεζε θαη είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ 

AIP. 

 

πκπιεξώζεηο AIP (AIP Supplements -AIP SUP) 

 

Οη  πκπιεξψζεηο (Supplements) ζην AIP αθνξνχλ προζωρινές αλλαγές ηνπ AIP. 

Τπάξρνπλ δχν είδε ζπκπιεξψζεσλ : 

 

 πκπιήξσζε AIP ( AIP SUP),    

1. Πξνζσξηλέο αιιαγέο μακράς διάρκειας (ηξηψλ κελψλ θαη πιένλ).  

2. Πιεξνθνξίεο μικρής διάρκειας νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ εθηεηακέλν κείμενο 

ή/και γραθικά, νη νπνίεο ζπκπιεξψλνπλ ηε κφληκε πιεξνθνξία πνπ εκπεξηέρεηαη 

ζην AIP. 

 

 πκπιήξσζε AIRAC AIP (AIRAC AIP SUP), είλαη επιτειρηζιακά ζημανηικές 

προζωρινές αλλαγές ζην AIP, εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα AIRAC, ην νπνίν 

παξνπζηάδεηαη παξαθάησ, θαη ηηο θαζηεξσκέλεο εκεξνκελίεο ηνπ. Οη νπνίεο ηίζεληαη 

ζε ηζρχ απφ ηελ αλαγξαθφκελε AIRAC εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο θαη φρη απφ ηελ 

αλαγξαθφκελε εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπο. 

 

πκπιεξψκαηα ηνπ AIP δεκνζηεχνληαη ζε θίηξηλν ραξηί πξνθεηκέλνπ λα μερσξίδνπλ απφ 

ην ππφινηπν AIP. Κάζε ζπκπιήξσκα ηνπ AIP (θαλνληθφ ή AIRAC) δηαηίζεηαη κε έλα 
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αχμνληα αξηζκφ πνπ είλαη ζπλερφκελνο θαη βαζηζκέλνο ζην εκεξνινγηαθφ έηνο, πρ,AIP 

SUP 1/03, AIRAC AIP SUP 1/03. 

 

Έλα ζπκπιήξσκα AIP δηαηεξείηαη ζην AIP, εθφζνλ ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη. Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην 

πκπιήξσκα AIP ζα αλαθέξεηαη θαλνληθά ζην ίδην ζπκπιήξσκα. Δλαιιαθηηθά, έλα 

NOTAM κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αλαθέξεη ηηο αιιαγέο ζηελ πεξίνδν ηζρχνο ή 

ηελ αθχξσζε ηνπ ζπκπιεξψκαηνο.  

 

Ο θαηάινγνο ζεκείσλ ειέγρνπ ησλ ζπκπιεξσκάησλ πνπ ηζρχεη ζήκεξα εθδίδεηαη ζηελ 

κεληαία έληππε ζε απιή γιψζζα πεξίιεςε ησλ NOTAM. 

 

ύζηεκα AIRAC 

 

Γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε ξχζκηζε ησλ επιτειρηζιακά ζημανηικών αλλαγών πνπ απαηηνχλ 

ηξνπνπνηήζεηο ζε δηαγξάκκαηα, εγρεηξίδηα θιπ νη αιιαγέο απηέο, φπνηε απηφ είλαη 

δπλαηφ, εθδίδνληαη ζε πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο, ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα AIRAC. 

Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηηο ελδεηθηηθέο AIRAC εκεξνκελίεο γηα ηα πξνζερή έηε.  

 

2009 2010 2011 2012 

15 Ηαλνπαξίνπ 

 

   

12 Φεβξνπαξίνπ 

 

   

12 Μαξηίνπ 

 

   

9   Απξηιίνπ 

 

   

7   Μαΐνπ 

 

   

4   Ηνπλίνπ 

 

   

2   Ηνπιίνπ 

 

   

30 Ηνπιίνπ 

 

   

27 Απγνχζηνπ 

 

   

24 επηεκβξίνπ 

 

   

22 Οθησβξίνπ 

 

   

19 Ννεκβξίνπ 

 

   

17 Γεθεκβξίνπ    
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Απηφ ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ ζα δεκνζηεχεηαη σο AIRAC AIP AMDT ή AIRAC AIP 

SUP. 

 

Ζ AIRAC πιεξνθνξία εθδίδεηαη έηζη ψζηε ν ρξήζηεο λα ηε ιακβάλεη φρη αξγφηεξα απφ 

28 εκέξεο θαη γηα κεγάιεο αιιαγέο φρη αξγφηεξα απφ 56 εκέξεο, πξηλ ηελ εκεξνκελία 

έλαξμεο ηζρχνο.  

 

Αλ έλα AIRAC AIP AMDT ή SUP δελ κπνξεί λα παξαρζεί ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ, ηφηε 

έλα NOTAM κε ζαθή ζήκαλζε AIRAC, εθδίδεηαη. Έλα ηέηνην NOTAM ακέζσο 

αθνινπζείηαη απφ έλα AMDT ή SUP.  

 

Αεξνλαπηηθέο Αγγειίεο NOTAM 

 

Πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο πξνζσξηλήο θχζεο θαη κηθξήο δηάξθεηαο, ζρεηηθά κε ηελ 

εγθαηάζηαζε, ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ή ηελ αιιαγή νπνηαζδήπνηε αεξνλαπηηθήο 

ιεηηνπξγίαο, ππεξεζίαο, δηαδηθαζίαο ή επηθηλδπλφηεηαο, ε έγθαηξε γλψζε ησλ νπνίσλ 

είλαη απαξαίηεηε ζην πξνζσπηθφ ησλ πηήζεσλ. 

 

NOTAM «Δλεξγνπνίεζεο» (“trigger”NOTAM) 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ εθδίδεηαη κία Γηφξζσζε AIP (AIP AMDT) ή κία πκπιήξσζε AIP 

(AIP SUP) κέζσ δηαδηθαζηψλ AIRAC, πξέπεη δεκνζηεχεηαη θαη έλα NOTAM 

«Δλεξγνπνίεζεο» ( “trigger” NOTAM). Ο ζθνπφο ελφο ηέηνηνπ NOTAM είλαη λα 

ρξεζηκεχεη σο ππελζχκηζε  ζηα Γειηία Γηαδξνκήο πξν πηήζεσο-(PIB-preflight 

information bulletin) ηεο έλαξμεο ηζρχνο ησλ ιεηηνπξγηθά ζεκαληηθψλ κφληκσλ ή 

πξνζσξηλψλ αιιαγψλ ηνπ AIP, έηζη ψζηε νη ρξήζηεο λα γλσξίδνπλ ηηο αιιαγέο πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηηο πηήζεηο ηνπο. 

 

Δπίζεο εμππεξεηεί εθείλνπο ηνπο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ AIPs, 

παξαθηλψληαο ηνπο λα εηζάγνπλ κία λέα Γηφξζσζε AIP ή κία λέα πκπιήξσζε AIP ζηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο. 

 

Έλα NOTAM «Δλεξγνπνίεζεο» πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κία ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ Γηνξζψζεσλ ή ησλ πκπιεξψζεσλ, ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο 

θαη ηνλ αξηζκφ αλαθνξάο. Σέινο, πξέπεη λα ηεζεί ζε ηζρχ ηελ ίδηα εκεξνκελία κε ηελ 

Γηφξζσζε ή ηε πκπιήξσζε θαη λα παξακείλεη ζε ηζρχ, σο ππελζχκηζε ζην Γειηίν 

Γηαδξνκήο πξν πηήζεσο-PIB, κέρξη λα εθδνζεί ν επφκελνο Καηάινγνο ησλ Έγθπξσλ 

Αεξνλαπηηθψλ Αγγειηψλ (Checklist/Summary of NOTAM). 
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7.1.2. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΕ ΟΔΗΓΙΕ 
 

 

Δμεηδηθεπκέλε Οδεγία Ι 

Τποδειγμαηικό Μονηέλο Παποςζίαζηρ Αεποναςηικών Πληποθοπιών-AICM 

(Aeronautical Information Conceptual Model) 

 

Οη αεξνλαπηηθέο πιεξνθνξίεο κέρξη πξφηηλνο παξνπζηάδνληαλ ζε ειεχζεξν θείκελν. 

Δπεηδή φκσο θξίζεθε επηηαθηηθή ε αλάγθε λα παξνπζηάδνληαη νη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο 

κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη κνξθή ην 2003 αλαπηχρζεθε απφ ην “Euro control” έλα 

Τπνδεηγκαηηθφ Μνληέιν Παξνπζίαζεο Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ-AICM 

(Aeronautical Information Conceptual Model).  

 

Σν Μνληέιν απηφ πεξηέρεη ηνλ ηχπν ησλ δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη, ηηο ζρέζεηο πνπ 

ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπο θαη ηέινο ηε δνκή κε ηελ νπνία πξέπεη λα αλαπαξίζηαληαη ηα 

αεξνλαπηηθά δεδνκέλα (αεξνδξφκηα, ξαδηνβνεζήκαηα, εκπφδηα θιπ).  

 

Σν Μνληέιν απηφ αξρηθά βαζίζηεθε πάλσ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ 

Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο-ICAO (International Civil Aviation Organization) θαη ην 

Παξάξηεκα 15 (Annex 15) πνπ θαζνξίδνπλ ηε Γηεζλή αληαιιαγή αεξνλαπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη πάλσ ζε βηνκεραληθά πξφηππα φπσο ην ARINC 424. 
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Δμεηδηθεπκέλε Οδεγία II 

Γιαδικαζία καηάηαξηρ αλλαγών ανάλογα με ηον ηύπο ηοςρ 

Όηαλ πξνθχπηεη κηα αιιαγή ζηηο αεξνλαπηηθέο πιεξνθνξίεο αθνινπζείηαη απφ ηελ 

αληίζηνηρε Γηεχζπλζε θαη ην αληίζηνηρν Σκήκα ηεο ε αθφινπζε δηαδηθαζία (ρήκα).  

 

Σχπνο Αιιαγψλ Πξνζσξηλέο Αιιαγέο 

κηθξήο δηάξθεηαο 

Πξνζσξηλέο Αιιαγέο 

κεγάιεο δηάξθεηαο 

Φπζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

αεξνδξνκίνπ 

Δξγαζίεο θνληά ζην 

δηάδξνκν ελφο 

αεξνδξνκίνπ : Πεξίνδνο 

δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο < 3 

κήλεο. 

 

Δξγαζίεο θνληά ζην δηάδξνκν 

ελφο αεξνδξνκίνπ : Πεξίνδνο 

δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο > 3 

κήλεο.  

 

Γηεπθνιχλζεηο πνπ 

παξέρεη ην αεξνδξφκην 

Δξγαζίεο ζπληήξεζεο ζε 

έλα ξαδηνβνήζεκα.  

Αιιαγέο κε ζεκαληηθφ 

επηρεηξεζηαθφ αληίθηππν: 

εγθαηάζηαζε 

ξαδηνβνεζήκαηνο, 

κεραλήκαηνο 

κεηεσξνινγηθψλ 

πξνβιέςεσλ, εληζρχζεηο 

ξαδηνπινήγεζεο. 

 

Σχπνο & ζέζε 

ξαδηνβνεζεκάησλ 

(VOR,DME) 

Πξνζσξηλέο αιιαγέο ζε 

ζέζε ξαδηνβνεζεκάησλ, 

ζπρλφηεηεο, ζήκαηα 

θιήζεο, ζέζε, χςνο & 

θσηηζκφ εκπνδίσλ 

πινήγεζεο. 

Μφληκεο αιιαγέο ζε ζέζε 

ξαδηνβνεζεκάησλ, 

ζπρλφηεηεο, ζήκαηα θιήζεο, 

ζέζε, χςνο & θσηηζκφ 

εκπνδίσλ πινήγεζεο 

πεξηφδνπο ζπληήξεζεο. 

 

Γηαδηθαζίεο ελαέξηαο 

θπθινθνξίαο 

Πξνζσξηλέο αιιαγέο ζε 

δηαδηθαζίεο αλακνλήο & 

πξνζέγγηζεο, δηαδηθαζίεο 

πξνζγείσζεο & 

απνγείσζεο. 

Μφληκεο αιιαγέο ζε 

δηαδηθαζίεο αλακνλήο & 

πξνζέγγηζεο, δηαδηθαζίεο 

πξνζγείσζεο & απνγείσζεο, 

δηαδηθαζίεο ειάηησζεο ηνπ 

ζνξχβνπ. 

 

Τπεξεζίεο  Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

αεξνδξνκίνπ, ινηπψλ 

εγθαηαζηάζεσλ & 

ππεξεζηψλ. 

Σεισλείν, Κέληξν Τγείαο. 

Αιιαγή ζηνπο ηξνρνδξφκνπο 

, ζέζεηο γηα ΣΑΥΗ, παξθηλγθ 

(parking) 
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ΟΥΙ 

Δθδίδεη έλα 

AIC (Γειηίν 

Αεξνλαπηηθψλ 

Πιεξνθνξηψλ) 

Ζ πιεξνθνξία πξνθαιεί   a 

κηα κόληκε αιιαγή ζην  

AIP ? 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Δίλαη ε πιεξνθνξία  

επηρεηξεζηαθά 

ζεκαληηθή? 

ΟΥΙ 

Οη πιεξνθνξίεο πξέπεη 

λα εληαρζνχλ ζην  

AIP? 

ΝΑΙ 

Έρεη ε πιεξνθνξία 

άκεζε ζπλέπεηα? 

ΟΥΙ 

Δθδίδεη κηα  

Γηόξζσζε 

AIP  

ΟΥΙ 

Δθδίδεη κηα 

Γηόξζσζε 

AIRAC AIP  

  ΝΑΙ 

Δθδίδεη ακέζσο  NOTAM 

promptly 

Γεκνζηεχεη έλα NOTAM 

“Δλεξγνπνίεζεο” 

 

Δθδίδεη κηα Γηόξζσζε 

AIRAC AIP  
Αθπξψλεη  ην NOTAM 

Γεκνζηεχεη έλα NOTAM 

“Δλεξγνπνίεζεο” 

Ζ πιεξνθνξία πξνθαιεί 

πξνζσξηλή αιιαγή 

καθξάο δηάξθεηαο ζην 

AIP? (>3 κήλεο) 

ΝΑΙ 

ΟΥΙ 

Δίλαη ε πιεξνθνξία  

επηρεηξεζηαθά 

ζεκαληηθή? 

 

ΝΑΙ 

Έρεη ε πιεξνθνξία 

άκεζε ζπλέπεηα? 

 

 ΝΑΙ 

Δθδίδεη ακέζσο  NOTAM 

Δθδίδεη κηα πκπιήξσζε 

AIRAC AIP  
Αθπξψλεη ην NOTAM 

Γεκνζηεχεη έλα NOTAM 

“Δλεξγνπνίεζεο” 

 

ΟΥΙ 

ΟΥΙ 

Δθδίδεη κηα 

πκπιήξσζε AIP  

Δθδίδεη κηα 

πκπιήξσζε 

AIRAC AIP  

Γεκνζηεχεη έλα NOTAM 

“Δλεξγνπνίεζεο” 

 

Τπάξρνπλ 

εθηεηακέλν 
θείκελν & 

γξαθηθά ? 

       ΝΑΙ 

Δίλαη ε πιεξνθνξία  

επηρεηξεζηαθά 

ζεκαληηθή? 

 

Έρεη ε πιεξνθνξία 

άκεζε ζπλέπεηα? 

 

ΝΑΙ 

 ΝΑΙ 

Δθδίδεη ακέζσο  NOTAM 

Δθδίδεη κηα πκπιήξσζε 

AIRAC AIP  
Αθπξψλεη ην NOTAM 

 

Γεκνζηεχεη έλα NOTAM 

“Δλεξγνπνίεζεο” 

 

ΟΥΙ 

ΟΥΙ 

ΟΥΙ 

Δθδίδεη κηα 

πκπιήξσζε AIP  

 

Μακράς Διάρκειας Μικρής Διάρκειας 

Δθδίδεη ακέζσο  NOTAM 

Ζ AIS ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο 

Δθδίδεη κηα 

πκπιήξσζε 

AIRAC AIP  

 

Γεκνζηεχεη έλα NOTAM 

“Δλεξγνπνίεζεο” 

 

Μόληκε Αιιαγή Πξνζσξηλή Αιιαγή 
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Πεξηγξαθή Γηαδηθαζίαο ελεξγνπνίεζεο εγγξάθσλ 

 

Αξρηθά θξίλεηαη εάλ ε αιιαγή απηή πξέπεη λα εληαρζεί ζην Δγρεηξίδην Αεξνλαπηηθψλ 

Πιεξνθνξηψλ AIP.  

 

Δάλ ε πιεξνθνξία αλαθέξεηαη ζε καθξνπξφζεζκε πξφβιεςε  νπνηαζδήπνηε 

ζεκαληηθήο αιιαγήο ζηε λνκνζεζία, ζηνπο θαλφλεο, ζηηο δηαδηθαζίεο ή ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο, πνπ δχλαηαη λα επεξεάζεη ηελ αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ θαζψο θαη ζε 

θνηλνπνηήζεηο επεμεγεκαηηθνχ ή ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα ζρεηηθά κε ηερληθά, 

λνκηθά ή ακηγψο δηνηθεηηθά ζέκαηα, ηφηε δελ ζα εληαρζεί ζην Δγρεηξίδην 

Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP, αιιά ζα δνζεί εληνιή γηα έθδνζε ελφο Γειηίνπ 

Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIC ( αλαθέξεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η) 

ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην επφκελν βήκα είλαη λα θξίλεη ην αξκφδην Σκήκα εάλ ε 

αιιαγή έρεη κφληκν ή πξνζσξηλφ ραξαθηήξα. 

Δάλ είλαη μόνιμη αλλαγή δηαθξίλνπκε ηξείο πηζαλέο πεξηπηψζεηο. 

 Μόνιμη αλλά όσι επισειπηζιακά ζημανηική  

 πξέπεη λα θαηαγξαθεί ζε έλα Δλδηάκεζν Έληππν «Γηφξζσζε AIP»  

 Μόνιμη και επισειπηζιακά ζημανηική αλλά σωπίρ άμεζη ζςνέπεια 

πξέπεη λα θαηαγξαθεί ζε έλα Δλδηάκεζν Έληππν «Γηφξζσζε AIRAC AIP» 

 Μόνιμη και επισειπηζιακά ζημανηική με άμεζη ζςνέπεια 

πξέπεη λα θαηαγξαθεί ακέζσο ζε έλα Δλδηάκεζν Έληππν «Αεξνλαπηηθή 

Αγγειία NOTAM». ηε ζπλέρεηα αθπξψλεηαη ε Αεξνλαπηηθή Αγγειία 

NOTAM θαη θαηαγξάθεηαη ζε έλα Δλδηάκεζν Έληππν «Γηφξζσζε AIRAC 

AIP» 

Δάλ είλαη πποζωπινή αλλαγή μακπάρ διάπκειαρ  δηαθξίλνπκε ηξείο πηζαλέο 

πεξηπηψζεηο. 

 Πποζωπινή μακπάρ διάπκειαρ αλλά όσι επισειπηζιακά ζημανηική  

πξέπεη λα θαηαγξαθεί ζε έλα Δλδηάκεζν Έληππν «πκπιήξσζε πιεξνθνξία   

AIP» 

 Πποζωπινή μακπάρ διάπκειαρ και επισειπηζιακά ζημανηική αλλά σωπίρ άμεζη 

ζςνέπεια 
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πξέπεη λα θαηαγξαθεί ζε έλα Δλδηάκεζν Έληππν «πκπιήξσζε AIRAC AIP» 

 Πποζωπινή μακπάρ διάπκειαρ και επισειπηζιακά ζημανηική με άμεζη ζςνέπεια 

πξέπεη λα θαηαγξαθεί ακέζσο ζε έλα Δλδηάκεζν Έληππν «Αεξνλαπηηθή Αγγειία 

NOTAM». ηε ζπλέρεηα αθπξψλεηαη ε Αεξνλαπηηθή Αγγειία NOTAM θαη 

θαηαγξάθεηαη ζε έλα Δλδηάκεζν Έληππν «πκπιήξσζε AIRAC AIP» 

Δάλ είλαη πποζωπινή αλλαγή μικπήρ διάπκειαρ  δηαθξίλνπκε ηέζζεξεηο πηζαλέο 

πεξηπηψζεηο. 

 Πποζωπινή μικπήρ διάπκειαρ δίσωρ εκηεηαμένο κείμενο ή γπαθικά 

Πξέπεη λα θαηαγξαθεί ζε έλα Δλδηάκεζν Έληππν «Αεξνλαπηηθήο Αγγειίαο 

NOTAM» 

 Πποζωπινή μικπήρ διάπκειαρ αλλά όσι επισειπηζιακά ζημανηική  

 πξέπεη λα θαηαγξαθεί ζε έλα Δλδηάκεζν Έληππν «πκπιήξσζε AIP» 

 Πποζωπινή μικπήρ διάπκειαρ και επισειπηζιακά ζημανηική αλλά σωπίρ άμεζη 

ζςνέπεια 

πξέπεη λα θαηαγξαθεί ζε έλα Δλδηάκεζν Έληππν «πκπιήξσζε AIRAC AIP»  

 Πποζωπινή μικπήρ διάπκειαρ και επισειπηζιακά ζημανηική με άμεζη ζςνέπεια 

πξέπεη λα θαηαγξαθεί ακέζσο ζε έλα Δλδηάκεζν Έληππν «Αεξνλαπηηθή 

Αγγειία NOTAM». ηε ζπλέρεηα αθπξψλεηαη ε Αεξνλαπηηθή Αγγειία 

NOTAM θαη θαηαγξάθεηαη ζε έλα Δλδηάκεζν Έληππν «πκπιήξσζε AIRAC 

AIP» 

Δθφζνλ εθδνζεί ηειηθά ε «Γηφξζσζε AIRAC AIP» ή ε «πκπιήξσζε AIRAC AIP» 

ζηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη πάληα θαη κηα «Αεξνλαπηηθή Αγγειία NOTAM 

ελεξγνπνίεζεο», ε νπνία ρξεζηκεχεη σο ππελζχκηζε ζηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ Δγρεηξηδίνπ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP (αλαιχεηαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η). 
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Δμεηδηθεπκέλε Οδεγία IIΙ 

Δθαπμογή  eAIP.wiz@rd 

 

Ζ εθαξκνγή eAIP.wiz@rd παξέρεη ζην ρξήζηε έλα  νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο γηα ηε ζπιινγή αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ηελ 

επεμεξγαζία ηνπο θαη ηειηθά ηελ έθδνζε ηνπ Δγρεηξηδίνπ  AIP, ησλ Γηνξζψζεσλ ηνπ  

AIP (AIP Amendments) θαη ησλ πκπιεξψζεσλ ηνπ AIP (AIP Supplements). 

 

Ζ εθαξκνγή έρεη πηνζεηήζεη ηε ινγηθή ηνπ «Τπνδεηγκαηηθνχ Μνληέινπ 

Παξνπζίαζεο & Αληαιιαγήο Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ-AICM/AIXM 

(Aeronautical Information Conceptual/Exchange Model) κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε 

αεξνλαπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ απνηεινχλ ζηαηηθά δεδνκέλα λα έρνπλ ζπγθεληξσζεί 

ζε δηάθνξεο εγγξαθέο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ. Δληφο απηψλ ησλ βάζεσλ ν ρξήζηεο 

κπνξεί εχθνια λα πινεγεζεί θαη λα εληνπίζεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, δίρσο λα 

ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη εθηελή γλψζε ηνπ Μνληέινπ AICM/AIXM. 

 

Ζ δηεπαθή ηνπ ρξήζηε είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ηελ θαζηεξσκέλε δνκή 

ηνπ «Δγρεηξηδίνπ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP», φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ην 

Γηεζλή Οξγαληζκφ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο-ICAO (International Civil Aviation 

Organization) ζην Παξάξηεκα 15 (Annex 15) θαη επηηξέπεη ηελ εχθνιε είζνδν ησλ 

αεξνλαπηηθψλ πιεξνθνξηψλ αλάινγα κε ηε ζεηξά πνπ απηέο εηζάγνληαη θαη ζην 

Δγρεηξίδην Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP. 

 

 

Υαπακηηπιζηικά & Λειηοςπγικόηηηα Δθαπμογήρ 

 

Σα αθφινπζα απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο : 

 

 δηακφξθσζε ξνήο εξγαζηψλ 

 δηαρείξηζε δεδνκέλσλ  

 δηαρείξηζε αιιαγψλ  

 δεκηνπξγία εγγξάθσλ  

 δηαρείξηζε εγγξάθσλ  

 ππνζηήξημε πνιιψλ γισζζψλ  

 δηαρείξηζε Αεξνλαπηηθψλ Αγγειηψλ-NOTAM 
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Δθαπμογή eAIP.wiz@rd – Δπίπεδα ςζηήμαηορ - Ροή Γεδομένων 

 

Σν παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο. Ζ εθαξκνγή 

δηαρσξίδεη ηε ξνή ησλ εξγαζηψλ ζε πέληε επίπεδα.  

 

Σα επίπεδα 0 θαη 5 πινπνηνχληαη ρεηξσλαθηηθά ελψ ηα επίπεδα 1 έσο θαη 4 είλαη 

απηνκαηνπνηεκέλα. 

 

 

 

Δπίπεδν 0 

 

 

 

 

Δπίπεδν 1 

(ETMS) 

 

 

 

 

Δπίπεδν 2 

(CDMS/eSDO) 
 

 

 

 

Δπίπεδν 3 

(eMAP / ACMS) 

 

 

 

 

Δπίπεδν 4 

(FAMS) 

 

 

 

 

Δπίπεδν 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λήςε αηηήκαηνο γηα εηζαγσγή ή αιιαγή πιεξνθνξίαο ζην 

Δγρεηξίδην AIP 

Γηαλνκή ηππσκέλνπ 

Δγρεηξηδίνπ AIP  

Δπεμεξγαζία θξίζηκσλ ζηαηηθψλ 

δεδνκέλσλ 

 

Γεκηνπξγία Δγρεηξηδίνπ AIP ή Γηνξζψζεσλ (AMDT)  ή 

πκπιεξσκάησλ (SUP) 

Δπεμεξγαζία 

ραξηψλ 

Δηζαγσγή ησλ ηνηρεησδψλ εξγαζηψλ (ζηνηρεία λέαο 

πιεξνθνξίαο ή αιιαγήο) 

 

Γηαλνκή ειεθηξνληθνχ 

Δγρεηξηδίνπ AIP  
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Δθαπμογή eAIP.wiz@rd – Τπο ζςζηήμαηορ (modules) 

 

Ζ εθαξκνγή eAIP.wiz@rd έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ηέζζεξα ππνπξνγξάκκαηα 

(modules) πξνθεηκέλνπ ηα επίπεδα 1-4 λα είλαη απηνκαηνπνηεκέλα. Σα 

ππνπξνγξάκκαηα απηά  είλαη ελζσκαησκέλα κέζα ζηελ ίδηα ηελ εθαξκνγή θαη 

ζθνπφο ηνπο είλαη ην θαζέλα απφ απηά λα αλαιακβάλεη ηελ άξηηα δηεμαγσγή ηνπ 

επηπέδνπ εξγαζίαο πνπ ηνπ αληηζηνηρεί.  

 

Σα ελ ιφγσ ππνπξνγξάκκαηα (modules) είλαη ηα αθφινπζα :  

 

 

Δπίπεδν 1:   ETMS-χζηεκα Γηαρείξηζεο ηνηρεησδψλ Δξγαζηψλ  

  (Elementary Tasks Management System) 

 

Δπίπεδν 2:  CDMS- χζηεκα Γηαρείξηζεο Κξίζηκσλ ηαηηθψλ Γεδνκέλσλ 

(Critical Data Management System) 

        eSDO- λέα γεληά ηνπ CDMS (Static Data Operation) 

 

Δπίπεδν 3:   eMAP - χζηεκα Υαξηψλ 

ACMS- χζηεκα Γηαρείξηζεο Αεξνλαπηηθψλ Υαξηψλ (Aeronautical 

Charts Management System) 

 

Δπίπεδν 4:  FAMS- χζηεκα Γηαρείξηζεο ηνπ Πιαηζίνπ Γεκηνπξγίαο ηνπ Δγρεηξηδίνπ 

AIP   

       eAIP (Frame-Maker AIP Management System) 

 

Σν θάζε ππνπξφγξακκα (module) ηεο εθαξκνγήο eAIP.wiz@rd, μεθηλάεη κε ην 

πάηεκα ηνπ αληίζηνηρνπ εηθνληδίνπ ζηε γξακκή εξγαιείσλ (toolbar) ηεο εθαξκνγήο.  

 

 

 
 

Σφηε ην παξάζπξν δηαιφγνπ (dialog window) ηνπ εθάζηνηε ππνπξνγξάκκαηνο, πνπ ν 

ρξήζηεο έρεη επηιέμεη, εκθαλίδεηαη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο (desktop). 

 

 

 

 

 

eAip.wiz@rd client… [ 

ETMS CDMS ACMS eAIP EXIT 
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Δθαπμογή eAIP.wiz@rd – ύνηομη επιζκόπηζη 

 

Δπίπεδν 0:    

Σν Σκήκα Δγρεηξηδίσλ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP (Δ1/Α) ηεο Γηεχζπλζεο 

Αεξνλαπηηθψλ Δθδφζεσλ (Δ1) παξαιακβάλεη ηα ελδηάκεζα έγγξαθα θαη ην αίηεκα 

γηα εηζαγσγή ή αιιαγή πιεξνθνξίαο.  

 

Έλαο κνλαδηθφο αξηζκφο νξίδεηαη ζηα αλεπεμέξγαζηα δεδνκέλα πνπ παξειήθζεζαλ 

πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζνχλ ζην ζχζηεκα. Σα δεδνκέλα απηά πξνζδηνξίδνληαη θαη 

ζεκεηψλνληαη κε ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο, ηελ εκεξνκελία απνδνρήο θαη ηελ 

αλαγλψξηζε ελφο ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο σο ππεχζπλνπ γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο. 

 

Γεκηνπξγείηαη έηζη κηα θφξκα κε ηίηιν «Αίηεζε γηα έθδνζε αεξνλαπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ-Αιιαγή ζην Δγρεηξίδην AIP», ε νπνία απνηειεί εηζεξρφκελν γηα ην 

επίπεδν 1. 

 

Δπίπεδν 1 (ETMS) :   

Ο ρξήζηεο απνθαζίδεη πνηά ζηνηρεία ηνπ αηηήκαηνο γηα αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ 

Δγρεηξηδίνπ AIP ζα αληηκεησπηζηνχλ σο έλα αλεμάξηεην κέξνο θαη απφ ηψξα θαη ζην 

εμήο ζα νλνκάδεηαη εξγαζία (task). Μία ηέηνηα εξγαζία, ρξεζηκεχεη σο ζεκείν 

εηζφδνπ γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζηα επφκελα επίπεδα.  

 

Οη εξγαζίεο απηέο απνζεθεχνληαη ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ εξγαζηώλ (task database). 

Απηή ε βάζε δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη κηα ιίζηα κε ηηο εξγαζίεο, ηηο ζεκεηψζεηο γηα 

απηέο  θαη ηε ζεκεξηλή ηνπο θαηάζηαζε. 

 

Δπίπεδν 2 (CDMS/eSDO) :  

Σα αθφινπζα είλαη θξίζηκα ζηαηηθά δεδνκέλα : 

 

1.Γεδνκέλα Αεξνδξνκίσλ/ Διηθνδξνκίσλ (Aerodrome/heliport data) 

2.Γεδνκέλα Βνήζεηαο Πινήγεζεο (Navigation data) 

3.Γεδνκέλα Γηαδηθαζίαο (Procedure data) 

4.Γεδνκέλα Δλαέξηνπ Υψξνπ (Airspace data) 

5.Γεδνκέλα Οξγαληζκνχ (Organization data) 

6.Γεδνκέλα Καζνξηζκέλσλ εκείσλ (Designated point data) 

7.Γεδνκέλα Αεξνδηαδξφκσλ (Routes data) 

8.Γεδνκέλα Δκπνδίσλ (Obstacle data) 

 

Όια ηα θξίζηκα ζηαηηθά δεδνκέλα είλαη απνζεθεπκέλα ζηελ Βάζε Γεδνκέλσλ 

ζηαηηθψλ δεδνκέλσλ (static data database), απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ε βάζε απηή 

απνηειεί ηελ πεγή ησλ ζηαηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα επφκελα επίπεδα 3 θαη 4. 
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Καηά ηε δηεθπεξαίσζε κηαο εξγαζίαο (task) ηα ζηαηηθά δεδνκέλα επεμεξγάδνληαη ζην 

επίπεδν 2. πλεπψο ε Βάζε απηή ηξνπνπνηείηαη απφ ηνλ ρξήζηε ζε απηφ ην επίπεδν.  

 

Κάζε ζηνηρείν ζε απηή ηε Βάζε δεδνκέλσλ επηζεκαίλεηαη κε ηελ εκεξνκελία ηεο 

εηζαγσγήο ηνπ, ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηνπ, ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε θαη κηα ζχλδεζε κε 

ηελ εξγαζία εμαηηίαο ηεο νπνίαο ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν πξνζηέζεθε ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ.  

 

Δπίπεδν 3 (eMAP / ACMS) :  

Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο Αεξνλαπηηθψλ Υαξηψλ (ACMS) ην νπνίν επηηξέπεη ηελ 

εξγαζία κε ηνπο αεξνλαπηηθνχο ράξηεο, απνηειεί ην ηξίην επίπεδν ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

Παξέρεη εξγαιεία γηα ηελ πξνζζήθε ησλ λέσλ εθδφζεσλ ησλ αεξνλαπηηθψλ ραξηψλ 

ζηε Βάζε δεδνκέλσλ αεξνλαπηηθψλ ραξηψλ, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ παιηψλ ή ηελ 

νινθιεξσηηθή δηαγξαθή ηνπο.  

 

Πξνθεηκέλνπ λα θέξεη εηο πέξαο ηηο ηξείο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο (εηζαγσγή, 

ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή) ζπλεξγάδεηαη κε ην ππάξρνλ ζχζηεκα ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

ζηνηρεία ηεο Βάζεο δεδνκέλσλ εξγαζηψλ θαη ηεο Βάζε ζηαηηθψλ δεδνκέλσλ σο 

εηζεξρφκελα.  

 

ην ηέινο, νη ράξηεο κπνξνχλ απνζεθεχνληαη κε κνξθή γξαθήκαηνο ζηε Βάζε 

δεδνκέλσλ αεξνλαπηηθψλ ραξηψλ. 

 

Δπίπεδν 4 (FAMS / eAIP) :  

Σν επίπεδν απηφ ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία ηνπ Δγρεηξηδίνπ AIP θαζψο θαη ηελ 

ελζσκάησζε ζε απηφ ησλ φπνησλ αιιαγψλ.  

 

ε ζπλδπαζκφ κε ηα άιια ππνπξνγξάκκαηα  παξέρεη ζπλδέζεηο ζηε Βάζε δεδνκέλσλ 

εξγαζηψλ, ζηε Βάζε δεδνκέλσλ ζηαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζηε Βάζε δεδνκέλσλ 

αεξνλαπηηθψλ ραξηψλ. 

 

Δπίζεο : 

 επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκφ ηεο πξνέιεπζεο ησλ αιιαγψλ ζηηο πιεξνθνξίεο ησλ 

εγγξάθσλ ηνπ Δγρεηξηδίνπ AIP  

 πξνβιέπεη ηε κνξθνπνίεζε ζειίδσλ AIP  ζε κνξθή pdf  αξρείνπ, ψζηε λα 

δχλαηαη λα ηππσζνχλ ή λα απνζεθεπηνχλ ζε CD-ROM θαζψο θαη ζε κνξθή 

SGML/XML αξρείνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηή κηα ειεθηξνληθή δεκνζίεπζε ηνπ 

Δγρεηξηδίνπ AIP 

 

Δπίπεδν 5 :   

Σν Δγρεηξίδην απνζηέιιεηαη ζηνπο ζπλδξνκεηέο κε θάπνηνλ απφ ηνπο εμήο ηξφπνπο : 
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 εθηππσκέλν 

 ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ (intranet) 

 ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ Γηαδηθηχνπ (internet) 

 ζε CD-ROM  

Οη παξαθάησ εηθφλεο απνηεινχλ έλα παξάδεηγκα ηεο εθαξκνγήο eAIP.wiz@rd ζε 

ιεηηνπξγία.
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Δπίπεδν 2  : «Δπεμεξγαζία Κξίζηκσλ ηαηηθώλ Γεδνκέλσλ» 

(CDMS/ eSDO)  

 



 

163  

 

Εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 27001 ςτη διαχείριςη κρίςιμων πληροφοριών τησ ΤΠΑ 

 
 

 

Δπίπεδν 3        : «Δπεμεξγαζία Αεξνλαπηηθώλ Υαξηώλ» 

(eMAP / ACMS)  
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Δπίπεδν 4  :   «Γηαρείξηζεο ηνπ Πιαηζίνπ Γεκηνπξγίαο ηνπ Δγρεηξηδίνπ AIP» 

(FAMS/ eΑΙΡ)  
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Δμεηδηθεπκέλε Οδεγία ΙV 

Σςπογπαθείο Τ.Π.Α 

 

Σν Σππνγξαθείν ηεο Τ.Π.Α έρεη ηελ επζχλε θαη κέξηκλα γηα ηελ : 

 

 πξνκήζεηα ηνπ ραξηηνχ ηεο αλαγθαίαο θαη ηθαλήο πνζφηεηαο ζε εηήζηα βάζε, γηα 

ηελ έθδνζε ηνπ Δγρεηξηδίνπ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP Διιάδνο θαη ησλ 

κεληαίσλ ελεκεξψζεσλ (Γηνξζψζεηο-Amendments, πκπιεξψζεηο-Supplements). 

 

 άξηζηε εθηχπσζε ησλ απνζηειιφκελσλ ζειίδσλ AIP.   

 

Δμεηδηθεπκέλε Οδεγία V 

Λογιζηικό & Δθοδιαζηικό Κένηπο (ΛΔΚ) ηηρ Τ.Π.Α 

 

Σν Σκήκα Δγρεηξηδίσλ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP (Δ1/Α), ην νπνίν ππάγεηαη 

ζηε Γηεχζπλζε Αεξνλαπηηθψλ Δθδφζεσλ (Δ1), είλαη ππνρξεσκέλν λα παξέρεη ηηο 

Αεξνλαπηηθέο Δθδφζεηο ζε ηηκέο, πνπ λα θαιχπηνπλ ην ειάρηζην θφζηνο, ζχκθσλα κε 

ηηο εηζεγήζεηο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ICAO). 

 

Ζ Γηεχζπλζε Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο (Γ4) πξνζδηνξίδεη ην ειάρηζην θφζηνο ησλ 

Αεξνλαπηηθψλ Δθδφζεσλ θαη ην γλσζηνπνηεί ζηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ & 

Δθνδηαζκνχ (Γ11). 

 

Οη ηηκέο πψιεζεο ησλ Αεξνλαπηηθψλ Δθδφζεσλ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηνχ ηεο Τ.Π.Α κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ησλ αξκνδίσλ Γηεπζχλζεσλ Γ4 θαη 

Γ11. ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη ην χςνο ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο 

ελδηαθεξνκέλσλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ γηα ηα εμήο : 

 

 Δγρεηξίδην Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP 

 Γηνξζψζεηο ζην Δγρεηξίδην  

 πκπιεξψζεηο ζην Δγρεηξίδην 

 

Σν Λνγηζηηθφ & Δθνδηαζηηθφ Κέληξν (ΛΔΚ) εθδίδεη κεραλνγξαθηθά Σηκνιφγην (γηα 

ζπλδξνκεηέο εμσηεξηθνχ) ή Υξεκαηηθή Δληνιή (γηα ζπλδξνκεηέο εζσηεξηθνχ) ζην 

φλνκα ηνπ ππφρξενπ πξνο πιεξσκή θαη απνζηέιιεηαη ζηε δηεχζπλζε : 

 

1. ηνπ ππφρξενπ 

2. ή ηνπ εθπξνζψπνπ, ν νπνίνο έρεη αλαιάβεη ηελ επζχλε ηεο απνζηνιήο ησλ 

ηηκνινγίσλ ζηνλ ππφρξεν νπφηε αλαγξάθεηαη ζην ηηκνιφγην «κε θξνληίδα» 
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Ζ Υξεκαηηθή Δληνιή ή αληίζηνηρα ην Σηκνιφγην απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά, 

ζπζηεκέλα κε απφδεημε παξαιαβήο, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη ε επίδνζε ηνπο ζηνλ 

παξαιήπηε αλ απηφ απαηηεζεί.  

 

Δμεηδηθεπκέλε Οδεγία VI 

Δηήζια ςνδπομή «Δγσειπιδίος Αεποναςηικών Πληποθοπιών-ΑΙΡ» 

 

Κάζε ππνςήθηνο ζπλδξνκεηήο, εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, θάλεη ηα εμήο : 

 

 Πξνπιεξψλεη γηα φινπο ηνπο ππφινηπνπο κήλεο ηνπ ηξέρνληνο ρξφλνπ κε έλαξμε 

ηελ 1
ε
 ηνπ επφκελνπ κήλα ηεο εκεξνκελίαο δηάζεζεο νπφηε αθνινπζείηαη ε 

δηαδηθαζία εηήζηαο ζπλδξνκήο. 

 

 Απνζηέιιεη αληίγξαθν ηνπ απνδεηθηηθνχ θαηάζεζεο ηνπ αλαινγνχληνο πνζνχ 

ζηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηεο Τ.Π.Α. πνπ ηεξείηαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο-

ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΩΝ ΜΔ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ. 

 

Ζ εηήζηα ζπλδξνκή θαιχπηεη ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1
εο

 Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο κέρξη 

31 Γεθεκβξίνπ ηνπ απηνχ έηνπο θαη πξνθαηαβάιιεηαη γηα ηε δηάζεζε : 

 

 Δγρεηξηδίνπ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP Σφκνο Η, Σφκνο ΗΗ 

 Γηνξζψζεσλ Δγρεηξηδίνπ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP 

 πκπιεξψζεσλ Δγρεηξηδίνπ Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ AIP 

 

Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ 10
ε
 Γεθεκβξίνπ ηνπ εθάζηνηε 

έηνπο. Δάλ ν ζπλδξνκεηήο δελ έρεη εμνθιήζεη ηηο νθεηιέο ηνπ εληφο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ πιεξσκήο, ηφηε ην Σκήκα (Δ1/Α) απνζηέιιεη ζε απηφλ 

πξφζθιεζε εμφθιεζεο νθεηιψλ κεηά ησλ αλαινγνχλησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο θαη κε 

ηε εηδνπνίεζε φηη πέξαλ ηνπ ηξηκήλνπ αθνινπζεί δηαγξαθή απηνχ.  

 

Δάλ δελ εμνθιήζεη νχηε ηφηε : 

 

 δηαθφπηεη ηε ζπλδξνκή ιφγσ νθεηιψλ 

 εγγξάθεη ηνλ πξψελ ζπλδξνκεηή ζε θαηάζηαζε δηαγξαθνκέλσλ  

      ζπλδξνκεηψλ ιφγσ νθεηιψλ 

 ελεκεξψλεη ην Λνγηζηηθφ & Δθνδηαζηηθφ Κέληξν (ΛΔΚ) 

 

Ο ζπλδξνκεηήο κπνξεί κέρξη θαη ηελ 31 Οθησβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο λα 

ππνβάιιεη «Αίηεζε δηαθνπήο ζπλδξνκήο» πξνο ην Σκήκα (Δ1/Α) πνπ ππνβάιιεηαη 

θαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη απνδεηθλχεηαη κε ην πξσηφθνιιν πνπ ηεξεί 

ην Σκήκα (Δ1/Α). 
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7.1.3. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ - ΧΕΔΙΟ ΜΕΙΩΗ ΚΙΝΔΤΝΟΤ 

(RISK TREATMENT PLAN) 
 

(Δγρεηξίδην Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο Τπεξεζηψλ Διέγρνπ Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο-

Safety Management Manual, Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο) 

 

Με ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ελδέρεηαη λα θαηαιήμεη ζε ζπκβάλ. 

πκβάλ νξίδεηαη νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ηελ αεξνλαπηηθή πιεξνθνξία θαη επεξεάδεη 

ή ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ αζθάιεηα ηεο. 

 

Δθφζνλ  ην ISO/IEC 27001:2005  νξίδεη σο αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ ηε δηαηήξεζε θαη 

πξνζηαζία ησλ αθφινπζσλ ηξηψλ βαζηθψλ ηδηνηήησλ ηεο πιεξνθνξίαο, ηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο, ηεο αθεξαηφηεηαο, ηεο δηαζεζηκφηεηαο αιιά θαη δχν πξφζζεησλ, 

ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο απζεληηθφηεηαο, ζπκβάλ ηφηε ζεσξείηαη νηηδήπνηε πιήηηεη 

κία ή θαη φιεο εμ απηψλ ησλ ηδηνηήησλ. 

 

Σα ζπκβάληα πνπ αθνξνχλ ηελ αεξνλαπηηθή πιεξνθνξία θαη ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνθχςνπλ απφ κε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ θαη θαηά ζπλέπεηα 

κε νξζή εθαξκνγή ηεο «Γήισζεο Δθαξκνζηκφηεηαο» πνπ απνηειεί βαζηθή απαίηεζε 

ηνπ πξνηχπνπ, άξα θαη ησλ ειέγρσλ πνπ απηή πεξηιακβάλεη, είλαη ηα αθφινπζα : 

 

 Βιάβε ζπζηήκαηνο 

 Δμάληιεζε ρξφλνπ δσήο εμνπιηζκνχ 

 Φπζηθή θαηαζηξνθή (ζεηζκφο, ηζνπλάκη) 

 Ξαθληθή θαηαζηξνθή (κπιάθ-νπη) 

 Αηχρεκα (ππξθαγηά) 

 Σξνκνθξαηηθή ελέξγεηα (9/11) 

 Ηνί 

 Απψιεηα εληχπνπ 

 Λαλζαζκέλε θαηαρψξεζε 

 Παξάιεηςε θαηαρψξεζεο 

 Παξάλνκε πξφζβαζε 

 Αιιαγή δηαδηθαζίαο δίρσο έγθαηξε ελεκέξσζε πξνζσπηθνχ 

 

Ο νξγαληζκφο έρεη δηαηππψζεη έλα «ρέδην Μείσζεο Κηλδχλνπ» ην νπνίν 

πξνζδηνξίδεη ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο κε ζπκκνξθψζεσλ, ηηο επζχλεο θαη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο. 

 

Σε ζηηγκή ηνπ εληνπηζκνχ κηαο κε ζπκκφξθσζεο ή ελφο ζπκβάληνο πνπ πξνέθπςε 

απφ κε ζπκκφξθσζε, κε επζχλε ησλ Γηεπζπληψλ ησλ κνλάδσλ ιακβάλνληαη ηα 

άκεζα δηνξζσηηθά κέηξα θαη εθδίδεηαη κηα Αλαθνξά αζθαιείαο πξνο ηε Γηνίθεζε.  
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Ο νξγαληζκφο δηαζέηεη έλα ζχζηεκα αλαθνξψλ ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηα παξαθάησ : 

 

 πνηά πεξηζηαηηθά πξέπεη λα αλαθέξνληαη 

 πφηε θαη πψο πξέπεη λα γίλνληαη νη αλαθνξέο 

 πνηφ ζα είλαη ην πεξηερφκελν θαη ν ηχπνο ησλ αλαθνξψλ 

 πνηνί έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα γηα δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε πεξηζηαηηθψλ 

αζθαιείαο 

 πψο γίλεηαη ε δηαζπνξά ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα πεξηζηαηηθά αζθαιείαο 

πιεξνθνξηψλ 

 

ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξφλν κε επζχλε πάιη ησλ Γηεπζπληψλ ησλ κνλάδσλ πνπ 

έιαβε ρψξα ε κε ζπκκφξθσζε ζπγθεληξψλνληαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία φπσο, 

ειεθηξνληθά αξρεία θαηαγξαθήο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζπκπιεξσκέλα έληππα, αλαθνξέο 

ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη άιια. ηε ζπλέρεηα μεθηλά ε αλάιπζε ηνπο απφ ηνπο 

Γηεπζπληέο ησλ εκπιεθφκελσλ κνλάδσλ κε ζηφρν: 

 

 Σνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ άκεζσλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ. 

 Σελ θαηάηαμε ηεο κε ζπκκφξθσζεο αλάινγα κε ην βαζκφ ζνβαξφηεηάο ηεο. 

 Σελ αλαγλψξηζε παξαγφλησλ πνπ ηελ πξνθάιεζαλ. 

 Σελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα δηνξζσηηθά κέηξα ψζηε λα εμαιεηθζνχλ νη 

παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηε κε ζπκκφξθσζε. 

 Σε ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ 

 Σελ επαιήζεπζε ησλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ θαη ηεο εμάιεηςεο ησλ κε 

ζπκκνξθψζεσλ 

 Σε ζχληαμε θαη απνζηνιή ελεκεξσηηθνχ ζεκεηψκαηνο γηα ηε κε ζπκκφξθσζε 

πξνο ην πξνζσπηθφ. Σα ελεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα είλαη απνηαπηνπνηεκέλα επεηδή 

ελδηαθέξνλ έρεη ε δηαζπνξά ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ 

ζηε κε ζπκκφξθσζε θαη φρη γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο ζε απηήλ. 
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Πποηεπαιόηηηερ για ηην Ανηιμεηώπιζη Μη ςμμοπθώζεων 

Ο θίλδπλνο δηαβαζκίδεηαη φζνλ αθνξά ηε ζνβαξφηεηα θαη ηε ξεαιηζηηθή πηζαλφηεηα 

εκθάληζήο ηεο : 

 

Δπίπεδν Κηλδύλνπ Πξνηεξαηόηεηα Αληηκεηώπηζεο 

3    

Μείδνλνο εκαζίαο 

Πξέπεη λα ιεθζνχλ άκεζα κέηξα γηα λα 

κεησζεί ν θίλδπλνο 

2  

νβαξή  

 

Πξέπεη λα ελεκεξσζεί ν Γηεπζπληήο κέρξη ην 

ηέινο ηεο εξγάζηκεο εκέξαο 

1  

Με πκκφξθσζε Ρνπηίλαο 

Πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα κε ηελ πξψηε 

δπλαηή επθαηξία 

  

Ηδηαίηεξε ζεκαζία απνδίδεηαη ζηε δηαρείξηζε κηαο «Μείδνλνο εκαζίαο Με 

πκκνξθψζεσο». Μείδνλνο εκαζίαο κε ζπκκφξθσζε ζεσξείηαη εθείλε ε νπνία 

νδήγεζε ζε κείδσλ ζπκβάλ θαηά ην νπνίν ε δεκηά έρεη ήδε γίλεη. 

Οη εξγαδφκελνη γεληθά φηαλ πξνβαίλνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε κηαο κε ζπκκφξθσζεο 

πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη ν θίλδπλνο ειαρηζηνπνηήζεθε ζην θαηψηεξν δπλαηφ 

επίπεδν. 
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Γιαδικαζία Γιασείπιζηρ Μη ςμμοπθώζεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με πκκόξθσζε 

ΑΜΔΑ ΜΔΣΡΑ 

 

Γηεπζπληέο Μνλάδσλ 

Αλαθνξά Αζθαιείαο 

 

Γηεπζπληέο Μνλάδσλ 

πγθέληξσζε & 

Αλάιπζε ηνηρείσλ 

 

Γηεπζπληέο Μνλάδσλ 

ΓΗΟΡΘΩΣΗΚΑ 

ΜΔΣΡΑ 

 

Γηεπζπληέο Μνλάδσλ 

Τπνβνιή πξνηάζεσλ 

γηα 

Γηνξζσηηθά κέηξα  

 

Γηεπζπληέο Μνλάδσλ 

Πξνζσπηθφ 

ΔΛΔΓΥΟ 

ΓΗΟΡΘΩΣΗΚΩΝ 

ΜΔΣΡΩΝ 

 

Γηεπζπληέο Μνλάδσλ 

 

Δλεκεξσηηθφ 

εκείσκα 

 

Γηεπζπληέο Μνλάδσλ 
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7.1.4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV - ΕΝΣΤΠΑ 
 

 ΔΝΣΤΠΟ Γ.1.1  

«ΤΠΖΡΔΗΑΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΑΘΔΖ ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ Ζ ΑΛΛΑΓΖ ΠΛΖΟΦΟΡΗΩΝ» 

 

 ΔΝΣΤΠΟ Γ.1.2 

«ΔΝΓΗΑΜΔΟ ΔΝΣΤΠΟ ΓΗΟΡΘΩΖ ΑΗΡ» 

 

 ΔΝΣΤΠΟ Γ.1.3 

«ΔΝΓΗΑΜΔΟ ΔΝΣΤΠΟ ΓΗΟΡΘΩΖ AIRAC AIP» 

 

 ΔΝΣΤΠΟ Γ.1.4 

«ΔΝΓΗΑΜΔΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΑΗΡ» 

 

 ΔΝΣΤΠΟ Γ.1.5 

«ΔΝΓΗΑΜΔΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΜΠΛΖΡΩΖ AIRAC AIP SUPPLEMENT» 

 

 ΔΝΣΤΠΟ Γ.1.6 

«ΔΝΓΗΑΜΔΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΡΟΝΑΤΣΗΚΖ ΑΓΓΔΛΗΑ NOTAM» 

 

 ΔΝΣΤΠΟ Γ.2.1 

«ΤΠΖΡΔΗΑΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΛΑΝΘΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ» 

 

 ΔΝΣΤΠΟ Γ.2.2 

«ΣΔΛΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΓΗΟΡΘΩΖ ΑΗΡ AMENDMENT» 

 

 ΔΝΣΤΠΟ Γ.2.3 

«ΣΔΛΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΓΗΟΡΘΩΖ AIRAC AIP AMENDMENT» 

 

 ΔΝΣΤΠΟ Γ.2.4 

«ΣΔΛΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΑΗΡ SUPPLEMENT» 

 

 ΔΝΣΤΠΟ Γ.2.5 

«ΣΔΛΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΜΠΛΖΡΩΖ AIRAC AIP SUPPLEMENT» 

 

 ΔΝΣΤΠΟ Γ.2.6 

«ΣΔΛΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΡΟΝΑΤΣΗΚΖ ΑΓΓΔΛΗΑ NOTAM» 

 

 ΔΝΣΤΠΟ Γ.3.1 

«ΤΠΖΡΔΗΑΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΑΘΔΖ ΔΚΓΟΖ ΑΔΡΟΝΑΤΣΗΚΩΝ ΔΚΓΟΔΩΝ» 

 

 ΔΝΣΤΠΟ Γ.3.2 

«ΑΗΣΖΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΔΡΟΝΑΤΣΗΚΩΝ ΔΚΓΟΔΩΝ» 

 

 ΔΝΣΤΠΟ Γ.3.3 

«ΑΗΣΖΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΔΡΟΝΑΤΣΗΚΩΝ ΔΚΓΟΔΩΝ» (ΑΓΓΛΗΚΑ) 

 ΔΝΣΤΠΟ Γ.3.4 
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«ΔΓΚΡΗΖ ΓΗΑΘΔΖ ΑΔΡΟΝΑΤΣΗΚΩΝ ΔΚΓΟΔΩΝ» 

 

 ΔΝΣΤΠΟ Γ.3.5 

«ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΑΔΡΟΝΑΤΣΗΚΩΝ ΔΚΓΟΔΩΝ» 

 

 ΔΝΣΤΠΟ Γ.3.6 

«ΔΝΣΤΠΟ ΓΗΑΘΔΖ ΑΔΡΟΝΑΤΣΗΚΩΝ ΔΚΓΟΔΩΝ» 

 

 ΔΝΣΤΠΟ 6.1 

«ΔΝΣΤΠΟ ΔΣΖΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΩΝ» 

 

 ΔΝΣΤΠΟ 6.2 

«ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» 

 

 ΔΝΣΤΠΟ 7 

«ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΑΝΑΚΟΠΖΖ» 

 

 ΔΝΣΤΠΟ 8.1 

«ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΛΑΒΩΝ, ΤΜΒΑΝΣΩΝ & ΑΣΤΥΖΜΑΣΩΝ» 

 

 ΔΝΣΤΠΟ 8.2 

«ΔΝΣΤΠΟ ΓΗΟΡΘΩΣΗΚΔ & ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ» 
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Εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 27001 ςτη διαχείριςη κρίςιμων πληροφοριών τησ ΤΠΑ 

 
 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 

 

ΔΝΣΤΠΟ Γ.1.1 

 

ΤΠΗΡΔΙΑΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΑΝΑΘΔΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΗ Ή ΑΛΛΑΓΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΩΝ & ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΥΡΗΕΣΙΑ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΟΡΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Δ/ΝΣΗ ΑΕΟΛΙΜΕΝΩΝ (Δ3) 
Δ/ΝΣΗ ΕΝΑΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ (Δ4) 
Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Δ5)  
Δ/ΝΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Δ6) 
 
ΘΕΜΑ: υγκζντρωςη ή αλλαγή Αεροναυτικών Πληροφοριών 

 
(ςθμειϊνεται θ αντίςτοιχθ ανάκεςθ, το αντίςτοιχο Τμιμα και ενδιάμεςο ζντυπο) 
 
Ανακζτουμε :  
1. τθ ςυγκζντρωςθ Αεροναυτικϊν Ρλθροφοριϊν ςτο :       

I. Τμιμα Αεροδρομίων & Ελικοδρομίων  
II. Τμιμα Διαδικαςιϊν Εναζριασ Κυκλοφορίασ 

III. Τμιμα Διαχείριςθσ Φάςματοσ Συχνοτιτων & 
   Τμιμα Επικοινωνιϊν και αδιοβοθκθμάτων 
 
ή  
 

2. τθν αλλαγι υφιςτάμενων Αεροναυτικϊν Ρλθροφοριϊν ςτο :  
  

Ενδιάμεςο Ζντυπο Σμήμα 
Αεροδρομίων & 
Ελικοδρομίων 

Σμήμα Διδικαςιών 
Εναζριασ 
Κυκλοφορίασ 

Σμήμα Διαχείριςησ 
Φάςματοσ 
υχνοτήτων & 
Σμήμα 
Επικοινωνιών & 
Ραδιοβοηθημάτων 

Διόρθωςη AIP    

Διόρθωςη AIRAC 
AIP 

   

υμπλήρωςη AIP    

υμπλήρωςη AIRAC 
AIP 

   

Αεροναυτική 
Αγγελία NOTAM 

   

 
Με Εντολι Διοικθτι 
Ο Διευκυντισ  

 

Ακινα 

Α.ΡΩΤ: 

ΡΟΣ:  

 Τμιμα Αεροδρομίων & Ελικοδρομίων  
 Τμιμα Διαδικαςιϊν ΕναζριασΚυκλοφορίασ 

 Τμιμα Διαχείριςθσ Φάςματοσ Συχνοτιτων 
&Τμιμα Επικοινωνιϊν και αδιοβοθκθμάτων 
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Εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 27001 ςτη διαχείριςη κρίςιμων πληροφοριών τησ ΤΠΑ 

 
 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 

 

ΔΝΣΤΠΟ Γ.1.2 

 

ΔΝΓΙΑΜΔΟ ΔΝΣΤΠΟ «ΓΙΟΡΘΧΗ ΑΙΡ AMENDMENT» 

 

 

AIP AMENDMENT                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

                            GREECE 

MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATION 

              CIVIL AVIATION AUTHORITY 

                        AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE DIVISION 

                  P.O BOX 70360 GR 166 10 GLYFADA GREECE 

 

 

         

 

 

      

(ΑΛΛΑΓΔ) 

1. ........ 

2. ........ 

3. ........ 

4. ........ 

5. ........ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phone:+302109972480 

FAX:   +302109750757 

AFTN:   LGGGYNYP 

Email:   e1a@hcaa.gr 
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Εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 27001 ςτη διαχείριςη κρίςιμων πληροφοριών τησ ΤΠΑ 

 
 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 

 

ΔΝΣΤΠΟ Γ.1.3 

 

ΔΝΓΙΑΜΔΟ ΔΝΣΤΠΟ «ΓΙΟΡΘΧΗ AIRAC ΑΙΡ AMENDMENT» 

 

 

AIRAC AIP AMENDMENT                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

                            GREECE 

MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATION 

              CIVIL AVIATION AUTHORITY 

                        AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE DIVISION 

                  P.O BOX 70360 GR 166 10 GLYFADA GREECE 

 

 

         

 Effective Date: 

 

      

(ΑΛΛΑΓΔ) 

 

1. …… 

2. …… 

3. …… 

4. …… 

5. …… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phone:+302109972480 

FAX:   +302109750757 

AFTN:   LGGGYNYP 

Email:   e1a@hcaa.gr 

mailto:e1a@hcaa.gr
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Εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 27001 ςτη διαχείριςη κρίςιμων πληροφοριών τησ ΤΠΑ 

 
 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 

 

ΔΝΣΤΠΟ Γ.1.4 

 

ΔΝΓΙΑΜΔΟ ΔΝΣΤΠΟ «ΤΜΠΛΗΡΧΗ ΑΙΡ SUPPLEMENT» 

 

 

AIP SUPPLEMENT                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

                            GREECE 

MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATION 

              CIVIL AVIATION AUTHORITY 

                        AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE DIVISION 

                  P.O BOX 70360 GR 166 10 GLYFADA GREECE 

 

 

         

 

 

      

(ΚΔΗΜΔΝΟ ΠΟΤ ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΝΑ ΠΡΟΣΔΘΔΗ ΣΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phone:+302109972480 

FAX:   +302109750757 

AFTN:   LGGGYNYP 

Email:   e1a@hcaa.gr 

mailto:e1a@hcaa.gr
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Εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 27001 ςτη διαχείριςη κρίςιμων πληροφοριών τησ ΤΠΑ 

 
 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 

 

ΔΝΣΤΠΟ Γ.1.5 

 

ΔΝΓΙΑΜΔΟ ΔΝΣΤΠΟ «ΤΜΠΛΗΡΧΗ AIRAC ΑΙΡ SUPPLEMENT» 

 

 

AIRAC AIP SUPPLEMENT                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

                            GREECE 

MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATION 

              CIVIL AVIATION AUTHORITY 

                        AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE DIVISION 

                  P.O BOX 70360 GR 166 10 GLYFADA GREECE 

 

 

         

        Effective Date: 

 

      

 

 

(ΚΔΗΜΔΝΟ ΠΟΤ ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΝΑ ΠΡΟΣΔΘΔΗ ΣΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phone:+302109972480 

FAX:   +302109750757 

AFTN:   LGGGYNYP 

Email:   e1a@hcaa.gr 

mailto:e1a@hcaa.gr
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Εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 27001 ςτη διαχείριςη κρίςιμων πληροφοριών τησ ΤΠΑ 

 
 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 

 

ΔΝΣΤΠΟ Γ.1.6 

 

ΔΝΓΙΑΜΔΟ ΔΝΣΤΠΟ «ΑΔΡΟΝΑΤΣΙΚΗ ΑΓΓΔΛΙΑ NOTAM» 

 

 

NOTAM                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

                            GREECE 

MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATION 

              CIVIL AVIATION AUTHORITY 

                        AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE DIVISION 

                  P.O BOX 70360 GR 166 10 GLYFADA GREECE 

 

 

         

 

 

      

(ΚΔΗΜΔΝΟ ΑΔΡΟΝΑΤΣΗΚΖ ΑΓΓΔΛΗΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phone:+302109972480 

FAX:   +302109750757 

AFTN:   LGGGYNYP 

Email:   e1a@hcaa.gr 

mailto:e1a@hcaa.gr
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Εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 27001 ςτη διαχείριςη κρίςιμων πληροφοριών τησ ΤΠΑ 

 
 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 

 

ΔΝΣΤΠΟ Γ.2.1 

 

ΤΠΗΡΔΙΑΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΛΑΝΘΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΩΝ & ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΥΡΗΕΣΙΑ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΟΡΟΙΑΣ 
ΥΡΗΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΕΙΟΧΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΕΟΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (Ε1) 
ΤΜΗΜΑ( Ε1/Α) 
 

 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Διόρθωςη λανθαςμζνησ καταχώρηςησ  
   Αεροναυτικών Πληροφοριών 

 
 
Ανακζτουμε : 
τθν διόρκωςθ τθσ λανκαςμζνθσ καταχϊρθςθσ Αεροναυτικϊν Ρλθροφοριϊν που εντοπίςτθκε ςε 
οριςμζνα από τα παρακάτω ενδιάμεςα ζντυπα : 
 
 
      Στοιχεία Λανθασμένης Καταχώρησης 

 

 Ενδιάμεςο Ζντυπο «Διόρκωςθ AIP»……………………………………………………. 

 Ενδιάμεςο Ζντυπο «Διόρκωςθ AIRAC AIP»…………………………………………… 

 Ενδιάμεςο Ζντυπο «Συμπλιρωςθ AIP»………………………………………………… 

 Ενδιάμεςο Ζντυπο «Συμπλιρωςθ AIRAC AIP»………………………………………... 

 Ενδιάμεςο Ζντυπο «Αεροναυτικισ Αγγελίασ NOTAM»………………………………... 
 

 
Με Εντολι Διοικθτι 
Ο Διευκυντισ 

 
 
 
 
 
 
ΤΝΗΜΜΕΝΑ 
Ζγγραφα ςτα οποία διαπιςτϊκθκε θ λανκαςμζνθ καταχϊρθςθ ςε ζντυπθ μορφι & ςε αρχείο 
pdf 

 

 

 

Ακινα 

Α.ΡΩΤ: 

ΡΟΣ:  

 Δ/νςθ Αερολιμζνων (Δ3) 
 Δ/νςθΕναζριασΚυκλοφορίασ (Δ4) 
 Δ/νςθ Τθλεπικοινωνιϊν(Δ5)  
& Δ/νςθ Ηλ.Συςτθμάτων       
Αεροναυτιλίασ (Δ6) 
  



 

180  

 

Εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 27001 ςτη διαχείριςη κρίςιμων πληροφοριών τησ ΤΠΑ 

 
 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 

 

ΔΝΣΤΠΟ Γ.2.2 

 

ΣΔΛΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ «ΓΙΟΡΘΧΗ ΑΙΡ AMENDMENT» 

 

 

AIP AMENDMENT                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

                            GREECE 

MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATION 

              CIVIL AVIATION AUTHORITY 

                        AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE DIVISION 

                  P.O BOX 70360 GR 166 10 GLYFADA GREECE 

 

 

         

 

VOLUME 
      

(ΑΛΛΑΓΔ) 

 

1. ………. 

2. ……… 

3. ………. 

4. ………. 

5. ………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phone:+302109972480 

FAX:   +302109750757 

AFTN:   LGGGYNYP 

Email:   e1a@hcaa.gr 

mailto:e1a@hcaa.gr
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Εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 27001 ςτη διαχείριςη κρίςιμων πληροφοριών τησ ΤΠΑ 

 
 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 

 

ΔΝΣΤΠΟ Γ.2.3 

 

ΣΔΛΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ «ΓΙΟΡΘΧΗ AIRAC ΑΙΡ AMENDMENT» 

 

 

AIRAC AIP AMENDMENT                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

                            GREECE 

MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATION 

              CIVIL AVIATION AUTHORITY 

                        AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE DIVISION 

                  P.O BOX 70360 GR 166 10 GLYFADA GREECE 

 

 

         

 Effective Date: 

 

   

VOLUME 
    

(ΑΛΛΑΓΔ) 

 

1. …….. 

2. …….. 

3. ……. 

4. ……. 

5. ……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phone:+302109972480 

FAX:   +302109750757 

AFTN:   LGGGYNYP 

Email:   e1a@hcaa.gr 

mailto:e1a@hcaa.gr
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Εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 27001 ςτη διαχείριςη κρίςιμων πληροφοριών τησ ΤΠΑ 

 
 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 

 

ΔΝΣΤΠΟ Γ.2.4 

 

ΣΔΛΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ «ΤΜΠΛΗΡΧΗ ΑΙΡ SUPPLEMENT» 

 

 

AIP SUPPLEMENT                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

                            GREECE 

MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATION 

              CIVIL AVIATION AUTHORITY 

                        AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE DIVISION 

                  P.O BOX 70360 GR 166 10 GLYFADA GREECE 

 

 

         

 

 

      

(ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΔΗΜΔΝΟΤ  ΠΟΤ ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΝΑ ΠΡΟΣΔΘΔΗ ΣΟ 

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ) 

 

Δπηζπλάπηνληαη ζειίδεο κε ην θείκελν αλαιπηηθά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTES: 

 

 

 

 

Phone:+302109972480 

FAX:   +302109750757 

AFTN:   LGGGYNYP 

Email:   e1a@hcaa.gr 
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Εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 27001 ςτη διαχείριςη κρίςιμων πληροφοριών τησ ΤΠΑ 

 
 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 

 

ΔΝΣΤΠΟ Γ.2.5 

 

ΣΔΛΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ «ΤΜΠΛΗΡΧΗ AIRAC ΑΙΡ SUPPLEMENT» 

 

AIRAC AIP SUPPLEMENT                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

                            GREECE 

MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATION 

              CIVIL AVIATION AUTHORITY 

                        AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE DIVISION 

                  P.O BOX 70360 GR 166 10 GLYFADA GREECE 

 

 

         

        Effective Date: 

 

      

 

 

(ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΔΗΜΔΝΟ ΠΟΤ ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΝΑ ΠΡΟΣΔΘΔΗ ΣΟ 

 ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ) 

 

 

 

Δπηπλάπηνληαη ζειίδεο κε ην θείκελν αλαιπηηθά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: 

 

 

 

Phone:+302109972480 

FAX:   +302109750757 

AFTN:   LGGGYNYP 

Email:   e1a@hcaa.gr 
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Εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 27001 ςτη διαχείριςη κρίςιμων πληροφοριών τησ ΤΠΑ 

 
 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 

 

ΔΝΣΤΠΟ Γ.2.6 

 

ΣΔΛΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ «ΑΔΡΟΝΑΤΣΙΚΗ ΑΓΓΔΛΙΑ NOTAM» 

 

 

NOTAM                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

                            GREECE 

MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATION 

              CIVIL AVIATION AUTHORITY 

                        AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE DIVISION 

                  P.O BOX 70360 GR 166 10 GLYFADA GREECE 

 

 

         

 

 

      

(ΚΔΗΜΔΝΟ ΑΔΡΟΝΑΤΣΗΚΖ ΑΓΓΔΛΗΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phone:+302109972480 

FAX:   +302109750757 

AFTN:   LGGGYNYP 

Email:   e1a@hcaa.gr 
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Εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 27001 ςτη διαχείριςη κρίςιμων πληροφοριών τησ ΤΠΑ 

 
 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 

 

ΔΝΣΤΠΟ Γ.3.1 

 

ΤΠΗΡΔΙΑΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΑΝΑΘΔΗ ΔΚΓΟΗ ΑΔΡΟΝΑΤΣΙΚΧΝ 

ΔΚΓΟΔΧΝ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ     
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΩΝ & ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΥΡΗΕΣΙΑ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΟΡΟΙΑΣ 
ΥΡΗΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΕΙΟΧΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΕΟΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (Ε1) 
ΤΜΗΜΑ( Ε1/Α) 

 
 

 
 
ΘΕΜΑ: Ανάθεςη ζκδοςησ Αεροναυτικών Εκδόςεων 

 
 
Ανακζτουμε : 
1. τθν άριςτθ εκτφπωςθ των αιτοφμενων Αεροναυτικϊν Εκδόςεων : 

 AIP Τόμοσ Ι…………………………………………………. 

 AIP Τόμοσ ΙΙ………………………………………………… 

 Διορκϊςεισ AIP……………………………………………... 

 Συμπλθρϊςεισ AIP………………………………………….. 
 

2. τθ διάκεςθ ντοςιζ πλαςτικοφ καλφμματοσ για : 

 AIP Ελλάδοσ Τόμοσ Ι…………………………………………………. 

 AIP Ελλάδοσ Τόμοσ ΙΙ………………………………………………… 
 

 
 
 
Με Εντολι Διοικθτι 
Ο Διευκυντισ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ΤΝΗΜΜΕΝΑ 
Αιτοφμενα ζγγραφα ςε αρχείο pdf 

 

 

 

 

Ακινα 

Α.ΡΩΤ: 

ΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ (Δ9)/ 

 Τυπογραφείο Υ.Ρ.Α 

Ακινα 

Α.ΡΩΤ: 

ΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ (Δ9)/ 

 Τυπογραφείο Υ.Ρ.Α 
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Εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 27001 ςτη διαχείριςη κρίςιμων πληροφοριών τησ ΤΠΑ 

 
 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 

 

ΔΝΣΤΠΟ Γ.3.2 

 

ΑΙΣΗΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΔΡΟΝΑΤΣΙΚΧΝ ΔΚΓΟΔΧΝ 

 

 
ΕΡΩΝΥΜΟ: 
ΟΝΟΜΑ: 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 
ΟΔΟΣ ΑΙΘΜΟΣ: 
Τ.Κ ΣΥΝΟΙΚΙΑ: 
ΡΟΛΗ: 
 
Δ/ΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΣΕΓΗ 
ΟΔΟΣ ΑΙΘΜΟΣ: 
Τ.Κ ΣΥΝΟΙΚΙΑ: 
ΡΟΛΗ: 
 
 
ΘΕΜΑ: Χοριγθςθ………………………. 
……………………………………………. 
 
 
Ελλθνικό,…………………………………. 
υνημμζνα: Απόδειξθ Κατάκεςθσ 
Νο:………………………………………… 
Ροςοφ:……………….....€ 
 
 
 
Ραρελιφκθςαν από………………………. 
 
 
     Ο/Η Αιτ(ϊν/οφςα) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΡΟ 
 
Τπηρεςία Ελζγχου Περιοχήσ (ΤΕΠ) 
Δ/νςη Αεροναυτικών Εκδόςεων (Ε1) 
Σμήμα Εγχειριδίων Αεροναυτικών Πληροφοριών 
(Ε1/Α) 
 
 
 
Ραρακαλϊ όπωσ μου χορθγιςετε: 
 
 ΕΑΡ (AIP) Τόμοσ Ι 

 ΕΑΡ (AIP) Τόμοσ ΙΙ 

 Ρλαςτικό κάλυμμα  

 Διορκϊςεισ του ΕΑΡ (AIP) 

 Συμπλθρϊςεισ του ΕΑΡ (AIP) 

 

(Κυκλϊνονται οι αντίςτοιχεσ εκδόςεισ) 
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ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 

 

ΔΝΣΤΠΟ Γ.3.3 

 

SUBSCRIPTION TO AIP PUBLICATION 

ΑΙΣΗΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΔΡΟΝΑΤΣΙΚΧΝ ΔΚΓΟΔΧΝ (αγγιηθά) 

 
ORDER FORM (Please circle the appropriate case) 
 
 NEW SUBSCRIPTION 
 RENEWAL 
 REVISED ADDRESS 
 
 
RETURN TO 
 
For new subscribers or revised addresses: 

MINISTRY OF TRANSPORT & COMMUNICATIONS 

CIVIL AVIATION AUTHORITY 

AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE DIVISION 

GREECE 

 
 
1. ANNUAL SUBSCRIPTION  To AIP Publication 
 
 

a. AIP GREECE 
b. AIP GREECE Amendments 
c. AIP GREECE Supplements 

 
 
 
 
2. SUBSCRIPTION TITLE/ADDRESS Please indicate below the correct address 
 

In case of revised address the previous one must be mentioned too. 
 
Indicate Below/ 
 
Publication must be sent to     Bills must be sent to 
…………………………………    ………………………………… 
…………………………………    ………………………………… 

 

 

 

 

For renewals and invoices: 

MINISTRY OF TRANSPORT & COMMUNICATIONS  

CIVIL AVIATION AUTHORITY 

ACCOUNTING & SUPPLY CENTER (LEK) 

GREECE 

 

NUMBER OF COPIES REQUIRED 

On payment   Free of charge 

……………………..  …………………… 

……………………..  ………………….... 

……………………..  …………………… 
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ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 

 

ΔΝΣΤΠΟ Γ.3.4 

 

ΔΓΚΡΙΗ ΓΙΑΘΔΗ ΑΔΡΟΝΑΤΣΙΚΧΝ ΔΚΓΟΔΧΝ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ      
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΩΝ & ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΥΡΗΕΣΙΑ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΟΡΟΙΑΣ 
ΥΡΗΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΕΙΟΧΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΕΟΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (Ε1) 
ΤΜΗΜΑ( Ε1/Α) 
 
 
ΘΕΜΑ: Ζγκριςη διάθεςησ Αεροναυτικών Εκδόςεων 

 
ΑΡΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΡΟΥΓΟΣ 
 
Ζχοντασ υπόψθ : 
 
1. Το Ν.Δ. 714/70 “Ρερί Οργανϊςεωσ τθσ Υ.Ρ.Α.” όπωσ τροποποιικθκε με το 1340/83 & το 

Ρ.Δ. 56/89 “Ρερί Οργανιςμοφ τθσ Υ.Ρ.Α.” όπωσ τροποποιικθκε μεταγενζςτερα. 
2. Τθν Δ10/Α/11898/822/28.3.91 απόφαςθ κ.Υπουργοφ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν “Ρερί 

μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων και δικαιϊματοσ υπογραφισ και λοιπά”,(ΦΕΚ 242/Β/19.4.91). 
3. Τθν ΜΟΔ 72 “Ρερί διαδικαςίασ διακζςεωσ και αποςτολισ εκδόςεων Αεροναυτικϊν χαρτϊν 

και Αεροναυτικϊν πλθροφοριϊν”. 
4. Τον Κανονιςμό Διοικιςεωσ Υλικοφ. 
5. Το ςχετικό απόκεμα που υπάρχει ςτισ αποκικεσ του Λ.Ε.Κ. 
6. Τισ διαδικαςίεσ που ιςχφουν για τθ διαχείριςθ και διάκεςθ του υλικοφ. 
7. Τθν αίτθςθ που υποβλικθκε από τ………………………………με αρικμό 

πρωτοκόλλου…………………………και θμερομθνία…………………… 
 
 
 
 
Αποφαςίηουμε : 
 
3. Εγκρίνουμε τθ διάκεςθ των αιτοφμενων Αεροναυτικϊν 

Εκδόςεων………………………………………………………………………………. 
 
 
 
4. Η διαχειριςτικι τακτοποίθςθ να γίνει βάςει τθσ παροφςασ και τθσ ςχετικισ απόδειξθσ 

αποςτολισ του ταχυδρομείου. 
 
 
Με Εντολι Διοικθτι 
Ο Διευκυντισ 

 
 

 

Ακινα 
 
Αρικμ.Ρρωτ.ΥΕΡ/Ε1 
 
ΡΟΣ : ΟΡΩΣ Ο Ρ.Δ 
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ΤΝΗΜΜΕΝΑ 
Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 
ΔΩΡΕΑΝ ΧΟΡΗΓΗΗ  
Ι.ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
Λ.Ε.Κ 
 
ΙΙ.ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
ΥΕΡ/Ε1/Α 
 
ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΟΡΗΓΗΗ 
Ι.ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
Λ.Ε.Κ 
 
ΙΙ.ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
ΥΕΡ/Ε1/Α 
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ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 

 

ΔΝΣΤΠΟ Γ.3.5 

 

ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΔΡΟΝΑΤΣΙΚΧΝ ΔΚΓΟΔΧΝ 

 

 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ…………………………………………………………………………… 

βεβαιϊνω ότι παρζλαβα από τθν Υπθρεςία Ελζγχου Ρεριοχισ/Διεφκυνςθ Αεροναυτικϊν 
Εκδόςεων (Ε1) / Τμιμα Εγχειριδίων Αεροναυτικϊν Ρλθροφοριϊν (Α), ΥΕΡ/Ε1/Α, τα παρακάτω 
αντίτυπα  Αεροναυτικϊν Εκδόςεων : 

 

AIP ΤΟΜΟΣ Ι       ΤΕΜΑΧΙΑ…….. 

AIP ΤΟΜΟΣ ΙΙ     ΤΕΜΑΧΙΑ…….. 

 
Στον ανωτζρο αρικμό περιλαμβάνονται : 
 
 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 
 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ & ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ο ΡΑΑΛΑΒ (ΩΝ/ΟΥΣΑ) 
 
        ……………………………… 
        (Ονοματεπϊνυμο ολογράφωσ) 
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ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 

 

ΔΝΣΤΠΟ Γ.3.6 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΓΙΑΘΔΗ ΑΔΡΟΝΑΤΣΙΚΧΝ ΔΚΓΟΔΧΝ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ       
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΩΝ & ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΥΡΗΕΣΙΑ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΟΡΟΙΑΣ 
ΥΡΗΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΕΙΟΧΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΕΟΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (Ε1) 
ΤΜΗΜΑ( Ε1/Α) 
 
ΘΕΜΑ:  Διάθεςη Αεροναυτικών Εκδόςεων 
 
1. Σασ γνωρίηουμε ότι ςφμφωνα με τθν ΜΟΔ 72 διακζςαμε με πλθρωμι, δωρεάν ςτον 
 
Πνομα/Επϊνυμο: 
Αρικμόσ ταυτότθτασ/διαβατθρίου: 
Διεφκυνςθ: 
Επαγγ.Διεφκυνςθ: 
 AIP Τόμοσ Ι 
 AIP Tόμοσ ΙΙ 
 Διορκϊςεισ AIP (Amendments) 
 Συμπλθρϊςεισ AIP(Supplements) 

 
 
2. Το ποςό τθσ Απόδειξθσ Κατάκεςθσ καλφπτει τθν απαιτοφμενθ αξία 

 
 των Αεροναυτικϊν εκδόςεων 
 ετιςια ςυνδρομι των εκδόςεων 
 
(κυκλϊνονται οι αντίςτοιχεσ εκδόςεισ)  
 
 
υνημμζνα: 
 
 φωτοαντίγραφο τθσ αίτθςθσ 
 απόδειξθ κατάκεςθσ   No……………………………….    αξίασ:……………€ 
 φωτοαντίγραφο του αποδεικτικοφ παραλαβισ 
 
 
Με Εντολι Διοικθτι 
Ο Διευκυντισ 

 
 

 
 

 Επάγγελμα: 

 Εκδίδουςα Αρχι: 
Χϊρα:   Ρόλθ:  Τ.Κ: 
Χϊρα:   Ρόλθ:  Τ.Κ: 
τιμι μονάδασ:………τεμ. ……….....αξίασ…………€ 

τιμι μονάδασ:………τεμ. ……….....αξίασ…………€ 

τιμι μονάδασ:………τεμ. ……….....αξίασ…………€ 

τιμι μονάδασ:………τεμ. ……….....αξίασ…………€ 

 

Ακινα 

Α.ΡΩΤ: 

ΡΟΣ: ΛΕΚ 



 

192  

 

Εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 27001 ςτη διαχείριςη κρίςιμων πληροφοριών τησ ΤΠΑ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 

 

ΔΝΣΤΠΟ 6.1 : 

 

ΔΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΠΙΘΔΧΡΗΔΧΝ 

ΔΣΟ : ……… 

Ια
λ
ν

π
ά

ξ
ην

ο 

Φ
εβ

ξ
ν

π
ά

ξ
ην

ο 

Μ
ά

ξ
η
ην

ο 

Α
π

ξ
ίι

ην
ο 

Μ
ά

ην
ο 

Ιν
ύ

λη
ν

ο 

Ιν
ύ

ι
ην

ο 

Α
ύ

γ
ν

π
ζ

η
ν

ο 


επ

η
έκ

β
ξ

ην
ο 

Ο
θ

η
ώ

β
ξ

ην
ο 

Ν
ν

έκ
β

ξ
ην

ο 

Γ
εθ

έκ
β

ξ
ην

ο 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

Δ/νζη Αερολιμένων (Δ3) : 

Σμήμα Αεροδρομίων & Ελικοδρομίων 

  
  

 
        

Γ/λζε Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο (Γ4) : 

Σμήμα Διαδικαζιών Εναέριας 

Κσκλοθορίας 

  

  

 

        

Δ/νζη Σηλεπικοινωνιών (Δ5) : 

Σκήκα Γηαρείξηζεο Φάζκαηνο 

πρλνηήησλ 

  

  

 

        

Γ/λζε Ηι.πζηεκάησλ Αεξνλαπηηιίαο 

(Γ6) : 

Σκήκα Δπηθνηλσληώλ & 

Ραδηνβνεζεκάησλ 
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ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 

 

ΔΝΣΤΠΟ 6.2 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 

  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ/ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ:  

 

ΔΠΗΘΔΩΡΖΣΖ: 

 

 

 

 
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ 

 

ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΩΔΗ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ: 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΗ ΔΠΗΘΔΩΡΖΣΔ:          

ΟΗ ΔΠΗΘΔΩΡΟΤΜΔΝΟΗ: 
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ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 

 

ΔΝΣΤΠΟ 7 
ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 

ΠΔΡΗΟΓΟ:  ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΠΗΗ :  __/__/200_ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

Ολνκαηεπώλπκν Θέζε Τπνγξαθή Παξαηεξήζεηο 

 Γηνηθεηήο 
 

 
 

 Τπνδηνηθεηήο 
 

 
 

 Γεληθόο Γηεπζπληήο Αεξνλαπηηιίαο   

 Τπεύζπλνο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ   

 Γηεπζπληήο Αεξνιηκέλσλ (Γ/λζε Γ3)   

 
Γηεπζπληήο Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο (Γ/λζε Γ4) 

 
  

 Γηεπζπληήο Σειεπηθνηλσληώλ (Γ/λζε Γ5)   

 

Γηεπζπληήο Ηι.πζηεκάησλ Αεξνλαπηηιίαο (Γ/λζε 

Γ6) 

 

 

 
 

 
Γηεπζπληήο Αεξνλαπηηθώλ  Δθδόζεσλ (Γ/λζε Δ1) 

 
  

 Δμσηεξηθόο ύκβνπινο (27001)   
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ΔΙΔΡΥΟΜΔΝΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΙΔΡΥΟΜΔΝΧΝ 

(θαηαγξαθή απνηειεζκάησλ θαη ζύγθξηζε κε ηελ ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε) 

ΤΠΔΤΘΤΝΟΙ, 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

1. Απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ ISO 27001:2005   

2. Πνιηηηθή Πνηφηεηαο   

3. πκκφξθσζε κε ηε Ννκνζεζία   

4. Απνηειέζκαηα εμσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ   

5. Απνηειέζκαηα εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ   

6. Απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ 

αλαζθνπήζεσλ 

  

7. Αλαηξνθνδφηεζε απφ ελδηαθεξφκελα κέξε   

8. Νέεο ηερληθέο, ζπζηήκαηα ή δηαδηθαζίεο   

9. Αλαθνξέο Αζθαιείαο, Γηνξζσηηθέο θαη 

πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο 

  

10. Αλαθνξέο Δλδερφκελσλ 

Κηλδχλσλ   ( ηξσηά ζεκεία θαη απεηιέο)  

  

11. Αμηνιφγεζε πξνεγνχκελσλ 

ζηφρσλ - Απνηειέζκαηα αλάιπζεο δεηθηψλ 

  

12. Αιιαγέο ζπλζεθψλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμειίμεσλ ζε λνκηθέο 

θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο θαζψο θαη ζε 

ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο 
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13. Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θαη  

αμηνιφγεζή ηεο 

  

14. πζηάζεηο γηα βειηίσζε   
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ΔΞΔΡΥΟΜΔΝΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΞΔΡΥΟΜΔΝΧΝ 

(θαηαγξαθή απνηειεζκάησλ θαη ζύγθξηζε κε ηελ ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε) 

ΤΠΔΤΘΤΝΟΙ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

1. Βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ISMS   

2. ηφρνη ζηνπο δείθηεο   

3. Γεληθά – Άιινη ζηόρνη 

 

 Αλαλέσζε ρεδίνπ Δθηίκεζεο Κηλδχλσλ 

 Αλαλέσζε ρεδίνπ Θεξάπεπζεο Κηλδχλσλ 

 Σξνπνπνίεζε δηαδηθαζηψλ & ειέγρσλ, πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα αεξνλαπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ 

 Δπηρεηξεκαηηθέο Απαηηήζεηο 

 Απαηηήζεηο Αζθάιεηαο 

 πκβαηηθέο Τπνρξεψζεηο  

 Νέα δεδνκέλα (λέεο απαηηήζεηο, λέεο 

ηερλνινγίεο) 

 Νέα λνκνζεζία 

 Αιιαγέο ζηνλ νξγαληζκφ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

Γηαρείξηζε Αεξνλαπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ 

 Νέεο επθαηξίεο γηα βειηίσζε 

 Αλάγθεο ζε πφξνπο 

 Πξνγξακκαηηζκφο γηα  ζεκηλάξηα  

  

4. Δπφκελεο δηνξζσηηθέο θαη πξνιεπηηθέο 

ενέπγειερ 
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ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ 

 

ΔΝΣΤΠΟ 8.1 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΗ ΤΜΜΟΡΦΧΔΧΝ, ΒΛΑΒΧΝ, ΤΜΒΑΝΣΧΝ & 

ΑΣΤΥΗΜΑΣΧΝ 

 

Αξηζκόο Έθζεζεο: …/… 

ύληνκε Πεξηγξαθή:  

Ηκεξνκελία Βιάβεο / πκβάληνο / Αηπρήκαηνο:  

εκαζία:  

Πηζαλόηεηα επαλάιεςεο:  

Αλαθέξζεθε από:   

 

ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ 

 

ρεηηθέο αλαθνξέο:  1.  

   2.  

   3.  

 

Πεξηγξαθή Βιάβεο / πκβάληνο / Αηπρήκαηνο 

 

 

Άκεζεο Αηηίεο 

 

 

Βαζηθέο (Τπνθείκελεο) Αηηίεο 

 

 

Άκεζεο Δλέξγεηεο 

  

  

  

  

  

 

Πξνηεηλόκελεο Γηνξζσηηθέο Δλέξγεηεο 

  

  

 

Τπεύζπλνη γηα follow-up 

  

 
Ο αλαθέξσλ   Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ     Γεληθφο 

Γηεπζπληήο  
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ΔΝΣΤΠΟ 8.2 

 

ΓΙΟΡΘΧΣΙΚΔ & ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 

 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ:         ΣΜΗΜΑ: 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 

 ΜΗ ΤΜΜΟΡΦΧΗ 

 ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 

………………………………………………………………………………………………

……………………….…………………………………………………………………….

ΑΙΣΙΑ:……………………………………………………………………………………. 

 

Τπεχζπλνο:……………………………………                                               Ζκεξνκελία: …/…/…. 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ: 

 ΓΙΟΡΘΧΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

………………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………... 

Τπεχζπλνο Τινπνίεζεο:  ………Υξνληθφ Πιαίζην Τινπνίεζεο έσο:  ……/……/…… 

                                                        Ζκεξνκελία Τινπνίεζεο : ……/……/…… 

ΔΠΑΛΗΘΔΤΗ ΓΙΟΡΘΧΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε  ;           ΝΑΗ             ΟΥΗ  

Απνηειεζκαηηθά ;                 ΝΑΗ             ΟΥΗ  

 

Τπεχζπλνο Δπαιήζεπζεο: ……… Ζκ/λαη Δπαιήζεπζεο:…/…./….. 
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