
 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η Grand Solutions A.E. είναι µια δυναµική εταιρεία παροχής ολοκληρωµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών. Η 
εταιρεία παρέχει υπηρεσίες στους τοµείς της Λογιστικής, 
Ανθρώπινου ∆υναµικού, οι οποίες απευθύνονται σε µικροµεσαίες και µεγάλες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις, 
ανεξαρτήτως κλάδου και νοµικής µορφής, καθώς και σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Επίσης, η ετ
απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα - ιδιώτες (ελεύθερους επαγγελµατίες, µισθωτούς, συνταξιούχους) παρέχοντας 
συµβουλές σε φορολογικά και συνταξιοδοτικά θέµατα κλπ. Επιπλέον, η εταιρεία κατέχει άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού 
Γραφείου Εύρεσης Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.) από το 2008.
Στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής υποστήριξη και η άµεση εξυπηρέτηση των πελατών της, η εφαρµογή 
αξιόπιστων και βιώσιµων λύσεων και γενικότερα η διασφάλιση της άρτιας λειτουργίας των επιχειρήσεων. 
Για το λόγο αυτό, όλοι εµείς στην Εταιρ
Πληροφοριών που παράγονται και διακινούνται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων µας και διαθέτουµε όλους τους 
απαιτούµενους πόρους έτσι ώστε να εφαρµόζεται ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριώ
µε το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2013

 
Η Ασφάλεια Πληροφοριών αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα της 

• Να διασφαλίσει την ασφαλή τήρηση, την επεξεργασία και τη µετάδοση των δεδοµένων ηλεκτρονικής 

τιµολόγησης 

• Να εξασφαλίσει την πλήρη συµµόρφωση της εταιρείας µε τις σχετικές κείµενες νοµικές και κανονιστικές 

απαιτήσεις,  

• Να προστατεύσει τα συµφέροντα της εταιρείας και όσων συναλλάσσονται µε αυτή και την 

εµπιστεύονται για τη χρήση και διακίνηση των δεδοµένων τους

• Να διασφαλίσει τη διαθεσιµότητα, την ακεραιότητα και της εµπιστευτικότητα των πληροφοριών, που 

παράγονται, λαµβάνονται και διακινούνται στο πλαίσιο των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιµολόγησης.

• Να µεγιστοποιήσει την αξιοπιστία των πληροφοριακών πόρων της εταιρε

 

H εφαρµογή Πολιτικών και ∆ιαδικασιών Ασφάλειας Πληροφοριών στοχεύει στα ακόλουθα:

• Προστασία των πόρων και της διακινούµενης πληροφορίας στις υπηρεσίες της εταιρείας από κάθε 

απειλή, εσωτερική ή εξωτερική, σκόπιµη ή τυχαία,

• Συστηµατική αποτίµηση και αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν στη διασφάλιση πληροφοριών, 

προσβλέποντας στην ορθή και έγκαιρη διαχείρισή τους,

• Αρχειοθέτηση δεδοµένων, αποφυγή ιών και εξωτερικών εισβολών, έλεγχο πρόσβασης στα συστήµατα, 

καταγραφή όλων των περιστατικών ασφαλείας και 

• ∆ιαρκή ενηµέρωση της διοίκησης και του προσωπικού σε θέµατα ασφάλειας πληροφοριών,

• Έλεγχο των διακινούµενων και ανταλλασσόµενων πληροφοριών και δεδοµένων,

• Προστασία των συµφερόντων της εταιρείας και όσων συναλλάσσονται µε α

• Άµεσο και αποτελεσµατικό χειρισµό περιστατικών και παραβάσεων ασφαλείας,

• Ενθάρρυνση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας σχετικά µε τα θέµατα Ασφάλειας 

Πληροφοριών. 

• ∆έσµευση στην πιστή εφαρµογή των Πολιτικών Ασφάλειας και όλ

νοµοθεσίας. 

Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας 
του Συστήµατος, καθώς και για την ενηµέρωση όλου του εµπλεκόµενου προσωπικού για την Πολιτική 
Ασφάλειας Πληροφοριών. 
Το σύνολο του προσωπικού της εταιρείας που εµπλέκεται στις δραστηριότητες και διαδικασίες που 
περιγράφονται και αφορούν στην Ασφάλεια Πληροφοριών έχει την ευθύνη να εφαρµόζει την πολιτική και τις 
ανάλογες ∆ιαδικασίες στον τοµέα της εργασίας 
δεσµευόµαστε στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας και στην τήρηση των αρχών σε σχέση µε την Ασφάλεια 
Πληροφοριών. 

 

Άγγελος Σιµωνετάτος 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 
                                     

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 

Η Grand Solutions A.E. είναι µια δυναµική εταιρεία παροχής ολοκληρωµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών. Η 
εταιρεία παρέχει υπηρεσίες στους τοµείς της Λογιστικής, της Φορολογίας, της Μισθοδοσίας και της ∆ιαχείρισης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού, οι οποίες απευθύνονται σε µικροµεσαίες και µεγάλες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις, 
ανεξαρτήτως κλάδου και νοµικής µορφής, καθώς και σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Επίσης, η ετ

ιδιώτες (ελεύθερους επαγγελµατίες, µισθωτούς, συνταξιούχους) παρέχοντας 
συµβουλές σε φορολογικά και συνταξιοδοτικά θέµατα κλπ. Επιπλέον, η εταιρεία κατέχει άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού 

από το 2008. 
Στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής υποστήριξη και η άµεση εξυπηρέτηση των πελατών της, η εφαρµογή 
αξιόπιστων και βιώσιµων λύσεων και γενικότερα η διασφάλιση της άρτιας λειτουργίας των επιχειρήσεων. 
Για το λόγο αυτό, όλοι εµείς στην Εταιρεία, αναγνωρίζουµε τους Κινδύνους που απειλούν την Ασφάλεια των 
Πληροφοριών που παράγονται και διακινούνται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων µας και διαθέτουµε όλους τους 
απαιτούµενους πόρους έτσι ώστε να εφαρµόζεται ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριώ

27001:2013. 

Η Ασφάλεια Πληροφοριών αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα της GRAND SOLUTIONS

Να διασφαλίσει την ασφαλή τήρηση, την επεξεργασία και τη µετάδοση των δεδοµένων ηλεκτρονικής 

Να εξασφαλίσει την πλήρη συµµόρφωση της εταιρείας µε τις σχετικές κείµενες νοµικές και κανονιστικές 

Να προστατεύσει τα συµφέροντα της εταιρείας και όσων συναλλάσσονται µε αυτή και την 

εµπιστεύονται για τη χρήση και διακίνηση των δεδοµένων τους 

Να διασφαλίσει τη διαθεσιµότητα, την ακεραιότητα και της εµπιστευτικότητα των πληροφοριών, που 

παράγονται, λαµβάνονται και διακινούνται στο πλαίσιο των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιµολόγησης.

Να µεγιστοποιήσει την αξιοπιστία των πληροφοριακών πόρων της εταιρείας. 

H εφαρµογή Πολιτικών και ∆ιαδικασιών Ασφάλειας Πληροφοριών στοχεύει στα ακόλουθα:

Προστασία των πόρων και της διακινούµενης πληροφορίας στις υπηρεσίες της εταιρείας από κάθε 

απειλή, εσωτερική ή εξωτερική, σκόπιµη ή τυχαία, 

αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν στη διασφάλιση πληροφοριών, 

προσβλέποντας στην ορθή και έγκαιρη διαχείρισή τους, 

Αρχειοθέτηση δεδοµένων, αποφυγή ιών και εξωτερικών εισβολών, έλεγχο πρόσβασης στα συστήµατα, 

καταγραφή όλων των περιστατικών ασφαλείας και διαχείριση απρόσµενων εξελίξεων,

∆ιαρκή ενηµέρωση της διοίκησης και του προσωπικού σε θέµατα ασφάλειας πληροφοριών,

Έλεγχο των διακινούµενων και ανταλλασσόµενων πληροφοριών και δεδοµένων,

Προστασία των συµφερόντων της εταιρείας και όσων συναλλάσσονται µε αυτή και την εµπιστεύονται

Άµεσο και αποτελεσµατικό χειρισµό περιστατικών και παραβάσεων ασφαλείας, 

Ενθάρρυνση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας σχετικά µε τα θέµατα Ασφάλειας 

∆έσµευση στην πιστή εφαρµογή των Πολιτικών Ασφάλειας και όλης της κείµενης εθνικής και κοινοτικής 

Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας 
του Συστήµατος, καθώς και για την ενηµέρωση όλου του εµπλεκόµενου προσωπικού για την Πολιτική 

Το σύνολο του προσωπικού της εταιρείας που εµπλέκεται στις δραστηριότητες και διαδικασίες που 
περιγράφονται και αφορούν στην Ασφάλεια Πληροφοριών έχει την ευθύνη να εφαρµόζει την πολιτική και τις 
ανάλογες ∆ιαδικασίες στον τοµέα της εργασίας του. Η ∆ιοίκηση και όλοι οι εργαζόµενοι της 
δεσµευόµαστε στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας και στην τήρηση των αρχών σε σχέση µε την Ασφάλεια 

                                                                     

Η Grand Solutions A.E. είναι µια δυναµική εταιρεία παροχής ολοκληρωµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών. Η 
της Φορολογίας, της Μισθοδοσίας και της ∆ιαχείρισης 

Ανθρώπινου ∆υναµικού, οι οποίες απευθύνονται σε µικροµεσαίες και µεγάλες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις, 
ανεξαρτήτως κλάδου και νοµικής µορφής, καθώς και σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Επίσης, η εταιρεία 

ιδιώτες (ελεύθερους επαγγελµατίες, µισθωτούς, συνταξιούχους) παρέχοντας 
συµβουλές σε φορολογικά και συνταξιοδοτικά θέµατα κλπ. Επιπλέον, η εταιρεία κατέχει άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού 

Στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής υποστήριξη και η άµεση εξυπηρέτηση των πελατών της, η εφαρµογή 
αξιόπιστων και βιώσιµων λύσεων και γενικότερα η διασφάλιση της άρτιας λειτουργίας των επιχειρήσεων.  

τους Κινδύνους που απειλούν την Ασφάλεια των 
Πληροφοριών που παράγονται και διακινούνται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων µας και διαθέτουµε όλους τους 
απαιτούµενους πόρους έτσι ώστε να εφαρµόζεται ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύµφωνα 

SOLUTIONS προκειµένου: 

Να διασφαλίσει την ασφαλή τήρηση, την επεξεργασία και τη µετάδοση των δεδοµένων ηλεκτρονικής 

Να εξασφαλίσει την πλήρη συµµόρφωση της εταιρείας µε τις σχετικές κείµενες νοµικές και κανονιστικές 

Να προστατεύσει τα συµφέροντα της εταιρείας και όσων συναλλάσσονται µε αυτή και την 

Να διασφαλίσει τη διαθεσιµότητα, την ακεραιότητα και της εµπιστευτικότητα των πληροφοριών, που 

παράγονται, λαµβάνονται και διακινούνται στο πλαίσιο των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιµολόγησης. 

H εφαρµογή Πολιτικών και ∆ιαδικασιών Ασφάλειας Πληροφοριών στοχεύει στα ακόλουθα: 

Προστασία των πόρων και της διακινούµενης πληροφορίας στις υπηρεσίες της εταιρείας από κάθε 

αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν στη διασφάλιση πληροφοριών, 

Αρχειοθέτηση δεδοµένων, αποφυγή ιών και εξωτερικών εισβολών, έλεγχο πρόσβασης στα συστήµατα, 

διαχείριση απρόσµενων εξελίξεων, 

∆ιαρκή ενηµέρωση της διοίκησης και του προσωπικού σε θέµατα ασφάλειας πληροφοριών, 

Έλεγχο των διακινούµενων και ανταλλασσόµενων πληροφοριών και δεδοµένων, 

υτή και την εµπιστεύονται 

Ενθάρρυνση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας σχετικά µε τα θέµατα Ασφάλειας 

ης της κείµενης εθνικής και κοινοτικής 

Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας 
του Συστήµατος, καθώς και για την ενηµέρωση όλου του εµπλεκόµενου προσωπικού για την Πολιτική 

Το σύνολο του προσωπικού της εταιρείας που εµπλέκεται στις δραστηριότητες και διαδικασίες που 
περιγράφονται και αφορούν στην Ασφάλεια Πληροφοριών έχει την ευθύνη να εφαρµόζει την πολιτική και τις 

του. Η ∆ιοίκηση και όλοι οι εργαζόµενοι της GRAND SOLUTIONS 
δεσµευόµαστε στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας και στην τήρηση των αρχών σε σχέση µε την Ασφάλεια 


