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ΕΣΥ∆ KO-ISMS
Έκδοση: 01
Αναθεώρηση: 00
Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 29-03-2006
Ηµεροµηνία αναθεώρησης:
Υπεύθυνος Σύνταξης: OΥπεύθυνος ∆ιαχείρισης της Ποιότητας
Υπεύθυνος Έγκρισης: O Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.∆.

Ο Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Ποιότητας
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Κατά την αξιολόγηση και τη διαπίστευση από το ΕΣΥ∆ φορέων πιστοποίησης
συστηµάτων διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών (ISMS), ισχύουν οι παρακάτω
απαιτήσεις.
-

Το Πρότυπο, ως προς το οποίο θα διενεργείται η πιστοποίηση ενός συστήµατος
ISMS είναι το Πρότυπο ISO/IEC 27001:2005 και ενδεχοµένως πλαισιωµένο από
σχετικά τυποποιητικά έγγραφα.

-

Η επάρκεια των Φορέων Πιστοποίησης ως προς το Πρότυπο αυτό αξιολογείται µε
βάση την ΕΑ-7/03.

Ο Φορέας Πιστοποίησης οφείλει :
- Να διαθέτει τεκµηριωµένη γνώση των προτύπων ή των άλλων τυποποιητικών
εγγράφων, των µεθόδων δοκιµής και ελέγχου της ασφάλειας πληροφοριών, καθώς
και γνώση του επιµέρους βιοµηχανικού τοµέα, επί του οποίου εφαρµόζεται το
ISMS.
-

Να αναγνωρίζει τις ανάγκες εκπαίδευσης των επιθεωρητών του και να παρέχει
εκπαίδευση για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών. Οι ανάγκες εκπαίδευσης
πρέπει να επανεξετάζονται σε τακτά διαστήµατα. Πρέπει να τηρούνται αρχεία
εκπαίδευσης που να τεκµηριώνουν την ικανοποίηση των παραπάνω αναγκών.

-

Να παρακολουθεί τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας και του κανονιστικού πλαισίου
πού διέπει την δραστηριοποίηση στον χώρο των συστηµάτων πληροφορικής και
επικοινωνιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και ιδιαίτερα εκείνες που
αφορούν την προστασία από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
και το απόρρητο των επικοινωνιών. Ο Φορέας Πιστοποίησης ο οποίος πιστοποιεί
συστήµατα ISMS οργανισµών οι οποίοι εµπίπτουν στις περιπτώσεις του
Παρατήµατος Α πρέπει να λαµβάνει επιπλέον υπόψιν τις απαιτήσεις του
Παρατήµατος αυτού.

-

Να είναι ενήµερος του νοµικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις υπηρεσίες
ψηφιακών υπογραφών καθώς και των συστηµάτων που τις υλοποιούν όταν και
εφόσον αυτά τεθούν σε λειτουργία σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Τα µέλη της οµάδας επιθεώρησης οφείλουν να διαθέτουν, µεταξύ των άλλων:
-

Τεκµηριωµένη γνώση των νοµικών απαιτήσεων που ισχύουν για τα υπό
πιστοποίηση συστήµατα.

-

Επάρκεια των τεχνικών γνώσεων η οποία αποδεικνύεται µε πτυχίο ή δίπλωµα
πανεπιστηµιακού επιπέδου, ειδικότητας συναφούς µε τον κλάδο της ασφάλειας
πληροφοριών και συστηµάτων όπως πληροφορικής, υπολογιστών και
µαθηµατικών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:

Χ. Πιστοποίηση/καταχώρηση οργανισµών που ενεργοποιούνται ως πάροχοι επικοινωνιακών
διαδικτυακών υπηρεσιών

και

Χ.1 Ο φορέας πιστοποίησης θα πρέπει να ελέγχει ότι οργανισµός, ο οποίος ενεργοποιείται ως πάροχος
επικοινωνιακών και διαδικτυακών υπηρεσιών,
(α) έχει αδειοδοτηθεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων – ΕΕΤ.
(β) έχει ανταποκριθεί µε κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες µετά από παρατηρήσεις ή κυρώσεις από την
πλευρά της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α∆ΑΕ).
Χ.2 Ο φορέας πιστοποίησης θα πρέπει να ελέγχει ότι οργανισµός, ο οποίος ενεργοποιείται ως πάροχος
επικοινωνιακών και διαδικτυακών υπηρεσιών, παρουσιάζει ανάλογα µε του τοµείς δραστηριοποίησής του
τεκµηριωµένη Πολιτική ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ή Πολιτική
Ασφάλειας Υποδοµών, Επικοινωνιών, Υπηρεσιών ή Εφαρµογών, όπως αυτές ζητούνται από τις Αποφάσεις
της Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών – Α∆ΑΕ, και ειδικότερα για παρόχους
(α) κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, από την Απόφαση 629α, Άρθρο 3, ΦΕΚ 87/26.01.05.
(β) σταθερών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, από την Απόφαση 630α, Άρθρο 3, ΦΕΚ 87/26.01.05.
(γ) τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών µέσω ασυρµάτων δικτύων, από την Απόφαση 631α, Άρθρο 3,
ΦΕΚ 87/26.01.05.
(δ) διαδικτυακών υπηρεσιών, υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και διαδικτυακών υπηρεσιών
προστιθεµένης αξίας, από το Άρθρο 3 των Αποφάσεων, κατά περίπτωση, 632α, 633α, ή 634α του
ΦΕΚ 88/26.01.05.
Ο οργανισµός θα πρέπει να έχει διαθέσιµα όλα τα στοιχεία τα σχετικά µε την διαδικασία έγκρισης και
ελέγχου εφαρµογής της παραπάνω πολιτικής από την Α∆ΑΕ, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν ευρίσκεται η
έγκριση ή έλεγχος εφαρµογής της πολιτικής αυτής.

Υ. Πιστοποίηση/καταχώρηση τραπεζικών οργανισµών
Υ.1 Ο φορέας πιστοποίησης θα πρέπει να ελέγχει ότι τραπεζικός οργανισµός, του οποίου το πιστοποιούµενο
ISMS περιλαµβάνει αυτόµατες ταµειολογικές µηχανές (ΑΤΜ), παρουσιάζει τεκµηριωµένο Προγραµµατισµό
Επιβολής Μέτρων Προστασίας, όπως αυτός ζητείται από την Απόφαση Α∆ΑΕ 969, ΦΕΚ 298/08.03.05 της
Αρχής ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α∆ΑΕ), που αφορά στην «∆ιασφάλιση Απορρήτου
κατά τη Χρήση Αυτοµάτων Ταµειολογικών Μηχανών».
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