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Η αναβάθμιση της γνώσης, η επικαιροποίηση των πιστοποιημένων επιθεωρητών και η 
κατανόηση των σύγχρονων εξελίξεων στον τομέα της Πληροφορικής περιλαμβάνονται στα 
σεμινάρια της TÜV HELLAS (TÜV NORD). 

Βρείτε εξειδικευμένες γνώσεις και εξασφαλίστε πρόσβαση στις εξελίξεις.
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Πληροφορική

ISO/ IEC  27001:2013 TΡΑΝSITION COURSE «Ανάλυση αλλαγών & σχετικών απαιτήσεων» 
TÜV HELLAS Approved ή IRCA Approved
(2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00 -15:00)

Η αναβάθμιση της γνώσης - επικαιροποίηση των πιστοποιημένων  επιθεωρητών ISO 27001:2005, στις απαιτήσεις
 του νέου προτύπου Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013. Ικανοποιεί τις απαιτήσεις όπως έχουν 
δημοσιευτεί στην οδηγία Information Security Management System Training Courses - Transition to ISO/IEC 27001:2013.
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής, που ικανοποιεί τις απαιτήσεις  αναβάθμισης της υπάρχουσας 
πιστοποίησης ISO 27001:2005 σε ΙSO27001:2013.

Στελέχη επιχειρήσεων ή υποψήφια στελέχη, επιθεωρητές ή συμβούλους οι οποίοι έχουν ήδη παρακολουθήσει το Σεμινάριο 
Επιθεωρητών – Επικεφαλής Επιθεωρητών (IRCA Approved) ISO27001:2005, ή που επιθυμούν να αναβαθμίσουν την 
υπάρχουσα  γνώση και να κατανοήσουν τις αλλαγές του προτύπου. 

- Η ΝΕΑ προσέγγιση σε διεθνή πρότυπα – Σύμφωνα με τη ISO/IEC Directives Part 1 – Consolidated ISO Supplement
  Procedures Specific to ISO, ANNEX SL
- Ανάλυση των απαιτήσεων του κυρίως μέρους  του προτύπου σε υιοθέτηση της παραπάνω οδηγίας – επισήμανση 
  των αλλαγών-προσθηκών
- Ανάλυση ειδικότερων αλλαγών σχετικών με την Ασφάλεια Πληροφοριών.

Αθήνα: 23 - 24 Φεβρουαρίου (κωδ. 921053)
      

Ζαφείρης Κόβρας  
Αναστάσιος Ναούμ

€350 - TUV HELLAS (TÜV NORD) Approved ή
€400 - IRCA Approved
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης
TÜV HELLAS (TÜV NORD), coffee breaks, ελαφρύ γεύμα

- Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα με υλικό και σημειώσεις
   στην Αγγλική

Στην περίπτωση που υπάρχει ήδη πιστοποιητικό ISO 27001:2005 Lead Auditor IRCA Approved, υπάρχει η δυνατότητα για έκδοση 
Πιστοποιητικού IRCA Approved - TRANSITION COURSE, με επιπλέον επιβάρυνση €50 ανά συμμετοχή.

Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνίες διεξαγωγής

Κόστος 

Εισηγητές

Σημείωση

Απευθύνεται σε

Περιεχόμενα

ISO 27001:2013 - INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (ISMS)
Πιστοποιημένο από IRCA σε συνεργασία με TÜV ASIA PACIFIC
(5ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00 -19:00)

Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερόμενων στα Μητρώα των Επιθεωρητών Ποιότητας 
του IRCA (ISO 27001:2013 ΙRCA certified A17242). Οι συμμετέχοντες (μετά από εξετάσεις) θα αποκτήσουν διεθνώς 
αναγνωρισμένο πτυχίο που ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή στο Διεθνές Μητρώο Πιστοποιημένων 
Επιθεωρητών IRCA. 

- Στελέχη Οργανισμών που ασχολούνται με θέματα Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών
- Στελέχη που ασχολούνται με την Ανάπτυξη και με τον Έλεγχο Συστημάτων Διαχείρισης Ασφαλείας Πληροφοριών
- Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
- Συμβούλους

- Οι απαιτήσεις των προτύπων ISO 27001:2013.
- Οι απαιτήσεις σχεδίασης και τεκμηρίωσης ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.
- Η μέθοδος και οι τεχνικές διεξαγωγής επιθεώρησης.
- Πρακτικές ασκήσεις σε εργαστήρια, σε ομάδες εργασίας και Case studies.

Αθήνα: 13 - 17 Φεβρουαρίου  (κωδ. 93065) Ζαφείρης Κόβρας     Αναστάσιος Ναούμ

€1.100
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: 
Πτυχίο IRCA, coffee breaks, γεύμα

- Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα, με υλικό και εξετάσεις
  στα Αγγλικά
- Απαιτείται επαρκής επαγγελματική εμπειρία - ενασχόληση
  με το αντικείμενο των Πληροφοριακών Συστημάτων

Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνίες διεξαγωγής

Κόστος 

Εισηγητές

Σημείωση

Απευθύνεται σε

Περιεχόμενα
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Πληροφορική

ISO 20000:2011 - INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE MANAGEMENT SYSTEM (ITSM)
Πιστοποιημένο από IRCA σε συνεργασία με TÜV ASIA PACIFIC
(5ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00 -19:00)

Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερόμενων στα Μητρώα των Επιθεωρητών Ποιότητας 
του IRCA και αναγνωρισμένα από τον IPC (ISO 20000:2011 ΙRCA certified A17405). Οι συμμετέχοντες (μετά από εξετάσεις) 
θα αποκτήσουν διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο που ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή στο Διεθνές 
Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών IRCA. 

- Στελέχη Οργανισμών που ασχολούνται με θέματα Υπηρεσιών Πληροφορικής, 
- Στελέχη που ασχολούνται με την Ανάπτυξη και με τον Έλεγχο Συστημάτων Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής.
- Επιθεωρητές Υπηρεσιών Πληροφορικής
- Συμβούλους

- Οι απαιτήσεις των προτύπων ISO20000:2011.
- Οι απαιτήσεις σχεδίασης και τεκμηρίωσης ενός Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής.
- Η μέθοδος και οι τεχνικές διεξαγωγής επιθεώρησης.
- Πρακτικές ασκήσεις σε εργαστήρια, σε ομάδες εργασίας και Case studies.

Αθήνα: 6 - 10 Φεβρουαρίου (κωδ. 93066) Ζαφείρης Κόβρας      Αναστάσιος Ναούμ

€1.100
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: 
Πτυχίο IRCA, coffee breaks, γεύμα

- Διεξάγεται στην Ελληνική Γλώσσα με υλικό και σημειώσεις
   στην Αγγλική.
- Απαιτείται επαρκής επαγγελματική εμπειρία – ενασχόληση
   με το αντικείμενο των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνίες διεξαγωγής

Κόστος 

Εισηγητές

Σημείωση

Απευθύνεται σε

Περιεχόμενα

VISA, MASTER CARD AND AMERICAN EXPRESS SECURITY STANDARD (PCI DSS)
Do you want to learn how to protect your payment card data and comply with VISA/ MASTERCARD Standards?
(2days training course: 9:00-17:00)

PCI DSS, the results of the convergence of Visa, MasterCard, American Express and other payment brands respective 
security standards, is here to stay. More so, Visa and MasterCard are fining institutions that process/store/transmit pay-
ment data for lack of compliance. PCI DSS impacts all companies that process/store/transmit payment card information. 
This A-Z training on PCI DSS is based on PCI Internal Security Assessor (ISA) methodology and attendees are equipped 
with similar knowledge as an ISA. As a result, attendees are able to maintain and facilitate PCI DSS corporate imple-
mentation. It is a 2 day intense training with an exam on the last day; attendees should have an ICT or audit/control or 
project management background.

 Card issuers and processors, Top and middle management from the banking and financial system, Heads of Operations, 
Heads of Internal and External Audit, Compliance Managers, Compliance Officers, Head of IT & Security, Staff from Op-
erations Department, Compliance Department, IT & Security Department, Internal and External Audit Department.

On successful completion of the program you will be awarded: International Certificate issued 
by NetHost Legislation (UK) Ltd.

- PCI Security Council objectives and documentation 
- Specific terminology and its application 
  to existing situations 
- How the Standard applies to everyone involved with 
  cardholder information 
- How the implementation of the Standard is validated,  
  dependent on levels of activity 
- Cardholder data that can/cannot be held 

- The relevance of different system components 
- Detailed requirements of the Standard 
- How compliance is assessed and whether 
   compensating controls are acceptable 
- Compilation of the Report on Compliance (ROC) 
- Special considerations for hosting providers 
- An action plan to achieve compliance

- Gain an understanding of the importance of the Standard  
   to all organizations using, processing or transmitting 
   credit card information 
- An appreciation of the controls necessary to be able to 
   continue dealing with cardholder data 
- The history of the PCI DSS standard 

- Key principles and requirements of the standard 
- Compliance with the standard - who does it relate to 
  & at what level? 
- The route to compliance - self assessment & audit 
- Preparing an implementation plan 

Athens: Αpril 27 - 28  (code: 92601) €750 (30% of the cost as an advance payment to be at-
tached with the application form and the remainder to be 
deposited 3 days prior to the training.)

Note: The training program will be held in English. The above training programme is facilitated by a PCI DSS Qualified Security Assessor (QSA) 
Company based in the United Kingdom. The facilitator is a QSA with extensive years in the information security compliance industry.

General Information

Dates Cost per delegate

Who the Certification will Benefit:

Certification

Course Content 

Highlights 

Making Our World Safer
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Πληροφορική

Σκοπός
Το 2-ήμερο αυτό σεμινάριο εισάγει τους διδασκόμενους στην εσωτερική ελεγκτική των πληροφοριακών συστημάτων
(IT audit) και έχει στόχο να διερευνήσει  με παραδείγματα από την εμπειρία τους σημαντικότερους κύκλους ελέγχου (audit 
cycles) εστιάζοντας στις διαδικασίες Procure to Pay P2P (αγορών – πληρωμών) και Forecast to Sale F2S (προβλέψεις – 
Πωλήσεις) σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς και να παρουσιάσει τεχνικές ελέγχου και προτάσεις αποτροπής και 
περιορισμού κινδύνων 

Περιεχόμενα
• Εισαγωγή στον εσωτερικό έλεγχο πληροφοριακών συστημάτων έναντι απάτης
• Διαχείριση κινδύνων (Risk management)
• Κύκλοι ελέγχου (audit cycles)
• Εσωτερικός έλεγχος Οικονομικών πληροφοριακών υποσυστημάτων (Γενική Λογιστική, Λογιστική Πελατών, 
  Προμηθευτών, Παγίων) 
• Εσωτερικός έλεγχος πληροφοριακών υποσυστημάτων Εφοδιαστικής (Διαχείριση υλικών, Πωλήσεις, Παραγωγή) 
• Έλεγχοι στις διαδικασίες Αγορών – Πληρωμών (Procure to Pay P2P)
• Έλεγχοι στις διαδικασίες προβλέψεων – Πωλήσεων) (Forecast to Sale F2S)
• Έλεγχοι Πληρωμών Προμηθυετών
• Έλεγχοι τήρησης προγραμματισμού και προϋπολογισμού 
• Έλεγχοι Κόστους
• Έλεγχος Τιμολογίων αγορών (Invoice Verification)
• Διαδικασίες έγκρισης αγορών (release strategy)
• Περιοδικές εργασίες Εφοδιαστικής Απογραφές 
• Εσωτερικός έλεγχος Αποτίμησης αποθεμάτων
• Εσωτερικός έλεγχος Ασφάλειας συστήματος (system security), Ρόλοι χρηστών και εξουσιοδοτήσεις (Authorization)
• Διαχωρισμός καθηκόντων χρηστών (segregation of duties)
• Διερεύνηση περιπτώσεων απάτης
• Προτάσεις αποτροπής και περιορισμού κινδύνων

Απευθύνεται σε: 
• Προσωπικό Οικονομικής Διεύθυνσης
• Προσωπικό Εσωτερικού Ελέγχου
• Προσωπικό Διεύθυνσης Πληροφορικής
• Προσωπικό Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΑΤΗΣ (IT AUDIT FOR FRAUD) 
TÜV HELLAS (TÜV NORD) Approved 
(2ήμερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00 – 17:00)

Αθήνα: 2 - 3 Μαρτίου (κωδ. 93085) Δημήτρης Χατζηγιαννάκης 

€320, Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:
Βεβαίωση Παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD), 
coffee breaks, ελαφρύ γεύμα

Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

Ημερομηνία διεξαγωγής

Κόστος 

Εισηγητές

Σημείωση

ISO 27001 
Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης 
Ασφάλειας Πληροφοριών


