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“Σκοπόρ σοτ παπόνσορ κανονιςμού 

είναι να ενημεπώςει και να 

πεπιγπάχει µε ςαυήνεια, σοτρ όποτρ 

λεισοτπγίαρ και σοτρ κανόνερ 

ππόςβαςηρ σψν φπηςσών ςσο Δίκστο 

και ςσα Υπολογιςσικά Στςσήμασα 

σοτ Γ.Ν. Λαςιθίοτ-Γ.Ν.-Κ.Υ. 
Νεαπόλεψρ «Διαλτνάκειο»” 

Ειςαγωγή 

Το Γ.Ν. Λαςικίου - ΓΝ-ΚΥ Νεαπόλεωσ «Διαλυνάκειο» 
διακζτει  Πολιτικι Αςφαλείασ ςτθν οποία αναφζρονται  
τα δικαιϊματα, οι υποχρεϊςεισ και οι όροι λειτουργίασ 
των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων του Νοςοκομείου.  
Επίςθσ  περιγράφονται τα οργανωτικά και τεχνικά μζτρα 
που απαιτοφνται ϊςτε να προςτατεφονται τα 
πλθροφοριακά ςυςτιματα-δεδομζνα και να 
αποφεφγεται θ τυχαία απϊλεια, θ ακζμιτθ χριςθ, θ 
ακζμιτθ καταςτροφι, θ απαγορευμζνθ διάδοςθ, θ 
παράτυπθ πρόςβαςθ και κάκε μορφι χριςθσ που 
αντίκειται ςτο νόμο, τισ αρχζσ δεοντολογίασ και θκικισ. 

- Πλθροφοριακζσ Υποδομζσ / Συςτιματα 
λογίηονται το ςφνολο των υποδομϊν 
πλθροφορικισ όπωσ Η/Υ, εκτυπωτζσ, 
περιφερειακά, λογιςμικά, ενεργά ςτοιχεία 
δικτφου και καλϊδια υποδομϊν τοπικϊν δικτφων 
(LAN). 

- Διαχειριςτζσ Συςτιματοσ μπορεί να τα Τμιματα 
Πλθροφορικισ και Οργάνωςθσ των 
Νοςοκομείων, εξουςιοδοτθμζνοι χριςτεσ από τα 
ΤΠΟ ανά Νοςοκομείο, κακϊσ και τρίτοι φορείσ 
(όπωσ Εξωτερικζσ ςυνεργαηόμενεσ εταιρείεσ) οι 
οποίοι διακζτουν ενεργζσ ςυμβάςεισ 
υποςτιριξθσ των ςυςτθμάτων. 

 
Ρόλοι – Αρμοδιότητεσ Νοςοκομείου 
Κακικον του Νοςοκομείου είναι να λαμβάνει όλα εκείνα 

τα μζτρα για να εξαςφαλίηει ότι θ Πολιτικι Αςφαλείασ 

τθρείται και ότι δεν παραβιάηεται. Ωσ εκ τοφτο το 

Νοςοκομείο  είναι υπεφκυνο για τα εξισ: 

• Να εξαςφαλίηει τθν αςφάλεια των δεδομζνων 
και των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, τθν 
ακεραιότθτα του εξοπλιςμοφ και των 
υπολογιςτϊν. 

•   Να είναι απόλυτα αυςτθρι ςε κάκε απϊλεια ι 
ηθμιά ςε προςωπικά δεδομζνα εφόςον αυτό 
προκφπτει αποδεδειγμζνα από αμζλεια του 
χριςτθ. 

•   Να προςτατεφςει τθν όποια απϊλεια 
πλθροφοριϊν. Αν θ απϊλεια πλθροφορίασ ςτο 
ςφςτθμα οφείλεται ςε αμζλεια εκ μζρουσ του 
προςωπικοφ ι ςε οποιαδιποτε αποτυχία του 
υλικοφ ι του λογιςμικοφ που είναι πζρα από τα 
όρια του χριςτθ, το Νοςοκομείο κα 
προςπακιςει να αποκαταςτιςει τθν απϊλεια 
αυτι και τα δεδομζνα αυτά. 
 
 

 
• Οι εγκαταςτάςεισ ςε ςυςτιματα, υπολογιςτζσ και 

δίκτυα ανικουν ςτο Νοςοκομείο και 
χρθςιμοποιοφνται υπζρ τθσ αποςτολισ του.  Είναι  
δικαίωμα του Νοςοκομείου να περιορίςει ι να 
επεκτείνει τθν πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ αυτζσ.  

• Επίςθσ οι εγκαταςτάςεισ αυτζσ δεν μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν για οποιαδιποτε εμπορικι 
δραςτθριότθτα. 

• Να προςτατεφει  τθν εμπιςτευτικότθτα των 
πλθροφοριϊν και να κακοδθγεί το προςωπικό τθσ 
ϊςτε και αυτό να κάνει το ίδιο. 

• Να περιορίςει προςωρινά ι μόνιμα τθ χριςθ των 
υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων ςε όποιον χριςτθ 
αποδειχτεί ότι ςκοπίμωσ προςπάκθςε να 
αντιγράψει, αφαιρζςει ι να αλλάξει όποιεσ 
πλθροφορίεσ χωρίσ ζγγραφθ άδεια. 

• Να λάβει και άλλα μζτρα προκειμζνου να 
προςτατεφςει τθν ακεραιότθτα εξοπλιςμοφ και 
δεδομζνων από κάκε αναρμόδια χριςθ (όπωσ 
λιξθ- τερματιςμό ενόσ προγράμματοσ ι μιασ 
ςφνδεςθσ ςτο Internet), ι τθν προςωρινι αλλαγι 
ονομάτων και κωδικϊν πρόςβαςθσ ενόσ χριςτθ 
ςτα ςυςτιματα του. 

• Να ελζγχει περιοδικά τισ εγκαταςτάςεισ τθσ, τα 
Πλθροφοριακά Συςτιματα, τουσ υπολογιςτζσ και 
τθν πλθροφορία που διακινείται ςτο δίκτυο του 
μζςω των Διαχειριςτϊν Συςτθμάτων ι άλλων 
εξουςιοδοτθμζνων ατόμων. 

- Πλθροφοριακζσ Υποδομζσ/ Συςτιματα λογίηονται 
το ςφνολο των υποδομϊν πλθροφορικισ όπωσ 
Η/Υ, εκτυπωτζσ, περιφερειακά, λογιςμικά, ενεργά 
ςτοιχεία δικτφου και καλϊδια υποδομϊν τοπικϊν 
δικτφων (LAN). 

• Αρμόδια για τθν μεταβολι και ανακεϊρθςθ του 
παρόντοσ κανονιςμοφ είναι μόνο θ Διοίκθςθ του 
Γ.Ν. Λαςικίου - ΓΝ-ΚΥ Νεαπόλεωσ «Διαλυνάκειο». 
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Κανόνεσ Χρηςτών 
Τα δεδομζνα που διαχειρίηονται τα πλθροφοριακά 
ςυςτιματα του Νοςοκομείου είναι, κατά κφριο λόγο, 
ευαίςκθτα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα. Τα 
δεδομζνα αυτά είναι απόρρθτα και θ επεξεργαςία τουσ 
επιτρζπεται κατ’ εξαίρεςθ ςφμφωνα με το Νόμο 
4624/2019, τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό Προςωπικϊν 
Δεδομζνων 679/2016 και τθν Γενικι Πολιτικι Αςφαλείασ 
του Γ.Ν. Λαςικίου-Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεωσ «Διαλυνάκειο». 
Υπό αυτό το νομικό πλαίςιο, οι χριςτεσ υποχρεϊνονται 
να προςτατεφουν το απόρρθτο των πλθροφοριϊν που 
ςυλλζγουν και επεξεργάηονται και να διατθροφν τθν 
ακεραιότθτα των δεδομζνων, φροντίηοντασ ϊςτε τα 
δεδομζνα να είναι ακριβι. Οι χριςτεσ - εργαηόμενοι είναι 
υπεφκυνοι για τα εξισ:  

• Τα πλθροφοριακά ςυςτιματα (ι οι θλεκτρονικζσ 
πλθροφορίεσ) μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 
μόνο από τουσ εργαηόμενουσ ςτο Νοςοκομείο. 
Όποια άλλα πρόςωπα τα χρθςιμοποιιςουν, 
χρειάηονται ζγγραφθ άδεια από τθν Διοίκθςθ του 
Νοςοκομείου.  

• Για πρόςβαςθ των χρθςτϊν ςτο πλθροφοριακό 
ςφςτθμα, για χοριγθςθ υπθρεςιακοφ 
λογαριαςμοφ αλλθλογραφίασ  (e-mail), κακϊσ 
και για απομακρυςμζνθ πρόςβαςθ, απαιτείται θ 
ςυμπλιρωςθ των κάτωκι αιτιςεων: 
 Αίτθςθ χοριγθςθσ Κωδικοφ Πρόςβαςθσ 
 Αίτθςθ χοριγθςθσ Κωδικοφ E-mail 
 Αίτθςθ χοριγθςθσ Κωδικοφ 

απομακρυςμζνθσ πρόςβαςθσ VPN 
• Να γνωρίηουν, τθροφν και να ςυμμορφϊνονται 

με τθν πολιτικι αςφαλείασ. 
• Να εκτελοφν κάκε ζλεγχο ςτθν προςπάκεια να 

αποτρζψουν κακι χριςθ των πλθροφοριακϊν 
ςυςτθμάτων και να προςτατεφουν δεδομζνα. Ο 
χριςτθσ είναι υπεφκυνοσ για τισ πράξεισ του ςτα 
προγράμματα, ςτον εξοπλιςμό, ςτισ ςυνδζςεισ 
του και για προςταςία των δεδομζνων που 
διαχειρίηεται. 

• Να μθν διακινδυνεφςει τθν ακεραιότθτα του 
εξοπλιςμοφ, των λειτουργικϊν ςυςτθμάτων, των 
προγραμμάτων ι άλλων αποκθκευμζνων 
πλθροφοριϊν είτε μζςα ςτο Νοςοκομείο είτε 
όπου αλλοφ αποκτά πρόςβαςθ μζςω δικτφου. 

• Να μθ  χρθςιμοποιεί τα πλθροφοριακά 
ςυςτιματα ι τισ εγκαταςτάςεισ για προςωπικι 
χριςθ ι για εμπορικοφσ ςκοποφσ. Για να γίνει 
αυτό, χρειάηεται άδεια από τον οργανιςμό. 

• Να ςζβεται το copyright, τισ άδειεσ χριςθσ και τα 
πνευματικά δικαιϊματα των καταςκευαςτϊν. 
Κανζνασ δεν μπορεί να χρθςιμοποιιςει, να 

αντιγράψει ι να μεταφζρει οποιοδιποτε 
λογιςμικό του Νοςοκομείου εκτόσ του 
οργανιςμοφ, εάν δεν υπάρχει ζγγραφθ άδεια 
από τον καταςκευαςτι του λογιςμικοφ και 
ςφμφωνθ γνϊμθ του Νοςοκομείου. 

• Να αποδζχεται ότι θ χριςθ των πλθροφοριακϊν 
υποδομϊν είναι τίμια και νόμιμθ και να 
λαμβάνει υπόψθ τα δικαιϊματα, τισ 
ιδιαιτερότθτεσ και τισ ευαιςκθςίεσ των άλλων 
ανκρϊπων. 

• Να κάνει ςωςτι χριςθ του θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου και των υπθρεςιϊν του δικτφου 
(INTERNET). Να μθν ςτζλνει θλεκτρονικά 
μθνφματα εξ’ ονόματι  άλλων χρθςτϊν ι να 
προωκεί διαφθμιςτικά μθνφματα θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου. 

• Να μθν διαβάηει emails χωρίσ προθγοφμενθ 
άδεια του παραλιπτθ. 

• Να μθν προωκεί θλεκτρονικι αλλθλογραφία που 
αφορά υποκζςεισ, του Νοςοκομείου ςε 
οποιονδιποτε τρίτο που δεν εμπλζκεται ςε αυτζσ 
χωρίσ ζγγραφθ άδεια του Νοςοκομείου. 

• Να κάνει χριςθ του διαδικτφου ςε λογικά 
πλαίςια και να μθν οδθγείται ςε πράξεισ που 
δθμιουργοφν υψθλι κυκλοφορία άςκοπων 
δεδομζνων μζςα ςτο δίκτυο και ενζργειεσ που 
μειϊνουν τθν απόδοςθ του δικτφου και 
δυςκολεφουν τθν εργαςία του άλλου 
προςωπικοφ. Αρμόδιοσ να κρίνει «τα λογικά 
πλαίςια» είναι ο διαχειριςτισ των 
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. 

• Το όνομα χριςτθ και ο κωδικόσ πρόςβαςθσ ςτα 
πλθροφοριακά ςυςτιματα πρζπει να 
χρθςιμοποιοφνται μόνο από τον κάτοχο του 
κωδικοφ. Ο κωδικόσ είναι αυςτηρά ιδιωτικόσ και 
δεν κοινοποιείται ςε άλλο χριςτθ εκτόσ από 
εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ (με ςυμφωνία του 
διαχειριςτι ςυςτιματοσ ι του προϊςταμζνου του 
τμιματοσ, εφόςον ενθμερωκεί και ο 
διαχειριςτισ). 

• Σε κανζναν χριςτθ δεν επιτρζπεται θ πρόςβαςθ 
ι τροποποίθςθ ςτο υλικό των υπολογιςτϊν. Αυτό 
είναι ευκφνθ μόνο του διαχειριςτι ςυςτιματοσ. 
Με τον όρο υλικό εννοοφνται υπολογιςτζσ, 
εκτυπωτζσ, διαςυνδεόμενα περιφερειακά, 
ενεργά ςτοιχεία και καλωδιϊςεισ δικτφου. 

• Να παίρνει τισ απαραίτθτεσ προφυλάξεισ για να 
διαςφαλίηει τα δεδομζνα και τον εξοπλιςμό 
κάνοντασ καλι και ορκι  χριςθ των παραπάνω. 

• Οι παραβιάςεισ των παραπάνω κανόνων κα είναι 
τιμωρθτζεσ. Αν ζνα μζλοσ του Νοςοκομείου 
ενεργιςει ςτθν παραβίαςθ αυτϊν των κανόνων, 
κα ανακαλείται μεταξφ άλλων θ πρόςβαςθ του 
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ςε όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ των υπολογιςτϊν τθσ 
υπθρεςίασ με απόφαςθ του Διαχειριςτι ι τθσ 
Διοίκθςθσ. 

 

Οδηγίεσ – Κατευθυντήριεσ Γραμμζσ 
Παρακάτω παρατίκενται ςυνοπτικά  οδθγίεσ/ 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τουσ χριςτεσ των 

ςυςτθμάτων, οι οποίοι κα πρζπει: 

• Να προςτατεφουν και να μθν αποκαλφπτουν 
δεδομζνα, προςωπικζσ πλθροφορίεσ, 
εμπιςτευτικά ςτοιχεία ςτα οποία ζχουν 
πρόςβαςθ χωρίσ ζγκριςθ από τθ Διοίκθςθ του 
Νοςοκομείου. 

• Να αλλάηουν περιοδικά τουσ κωδικοφσ 
πρόςβαςθσ ςτισ εφαρμογζσ και πλθροφοριακά 
ςυςτιματα. 

• Να κρατοφν αυςτθρά ιδιωτικό τον κωδικό 
πρόςβαςθσ και να μθν τον μοιράηονται με 
οποιοδιποτε άλλο. 

• Να ςζβονται τουσ προςωπικοφσ κωδικοφσ των 
άλλων. 

• Να μθν κάνουν παράνομα αντίγραφα 
προγραμμάτων. 

• Να μθν αλλάηουν ςκόπιμα τμιματα του 
λογιςμικοφ ι των προγραμμάτων χωρίσ τθν 
ενθμζρωςθ όλων των εμπλεκόμενων ςε αυτά. 

• Να μθν κατζχουν εςκεμμζνα, να μθν δίνουν ςε 
άλλο πρόςωπο, να μθν εγκακιςτοφν ι να τρζχουν 
προγράμματα που δθμιουργοφν προβλιματα ςτθ 
χριςθ υπολογιςτϊν και ςυςτθμάτων. Τα 
προγράμματα αυτά ςυνικωσ είναι ιοί (viruses: 
Trojan horses, worms, password breakers, packet 
observers, torrent clients, Tor Browsers, P2P 
clients Κλπ). 

• Να μθν ςυνδζουν οποιαδιποτε θλεκτρονικι 
ςυςκευι ςτισ εγκαταςτάςεισ Η/Υ και δικτφων με 
ςκοπό τον ζλεγχο ςτοιχείων, πακζτων, ςθμάτων 
ι άλλων πλθροφοριϊν. 

• Να ςζβονται το copyright, τισ άδειεσ χριςθσ και 
τα πνευματικά δικαιϊματα όπου υπάρχουν. 

• Να μθν χρθςιμοποιοφν τον υπολογιςτι για να 
ενοχλιςουν, παρενοχλιςουν, τρομοκρατιςουν, 
εκφοβίςουν, απειλιςουν, προςβάλλουν με 
οποιοδιποτε τρόπο άλλο χριςτθ εντόσ ι εκτόσ  
του Νοςοκομείου. 

 

 

 

 
 

 

 

• Οι εγκαταςτάςεισ του Νοςοκομείου δεν μποροφν 
να χρθςιμοποιθκοφν για μετάδοςθ, λιψθ 
επίδειξθ κάκε λογισ διαφιμιςθσ ι απαράδεκτου 
υλικοφ (π.χ. παιδικι πορνογραφία, άρκρα που 
υποκινοφν το ζγκλθμα ι τθ βία, όποιασ μορφισ 
παρενόχλθςθ κλπ), ι άλλο πειρατικό 
οπτικοακουςτικό υλικό. 

• Να μθν κάνουν ςκόπιμθ ςπατάλθ των πόρων του 
δικτφου. 

• Ευκφνθ των χρθςτϊν είναι θ αςφάλεια και θ 
ακεραιότθτα των δεδομζνων που αποκθκεφονται 
ςτο προςωπικό υπολογιςτικό ςφςτθμα που 
κατζχουν.  

• Σε περίπτωςθ που το Νοςοκομείο παραχωρεί 
προσ χριςθ πλθροφοριακό εξοπλιςμό ςτον 
χριςτθ (φορθτό, εκτυπωτζσ, projector κλπ), ο 
χριςτθσ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για τθ 
διατιρθςθ τουσ ςε καλι λειτουργικι κατάςταςθ, 
εξαιρουμζνων των φκορϊν λόγω χριςθσ. Εφόςον 
υπάρξει κλοπι, βανδαλιςμόσ, ι οποιαδιποτε 
άλλθ καταςτροφι λόγω ανωτζρασ βίασ, ο 
χριςτθσ είναι υποχρεωμζνοσ να το δθλϊςει 
άμεςα ςτθν υπθρεςία και κατά περίπτωςθ, 
εφόςον απαιτείται, ςτθν αςτυνομία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Να ενημεπώςοτν άμεςα και 

αμελλησί σην Πποωςσαμένη Απφή 

σοτρ και σον Διαφειπιςσή σψν 

ςτςσημάσψν ςε πεπίπσψςη 

απώλειαρ, κλοπήρ, παπαβίαςηρ  

εξοπλιςμού ή κψδικών 
ππόςβαςηρ ή δεδομένψν.” 
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Χρήςη Ηλεκτρονικοφ Σαχυδρομείου 
Οι χριςτεσ κα πρζπει να κάνουν ςωςτι χριςθ του 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και να κινοφνται ςφμφωνα 

με τουσ κάτωκι κανόνεσ: 

• Ο λογαριαςμόσ θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ του 
οργανιςμοφ χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά για 
κζματα που αφοροφν τον οργανιςμό. 

• Δεν επιτρζπεται θ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ 
διεφκυνςθσ του οργανιςμοφ για προςωπικοφσ 
λόγουσ. 

• Δεν επιτρζπεται θ χριςθ προςωπικϊν 
διευκφνςεων θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου για 
τθν επικοινωνία κεμάτων που αφοροφν τον 
οργανιςμό. 

• Να μθν χρθςιμοποιοφν το θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (E-MAIL) για λόγουσ  εκφοβιςμοφ, 
εκβιαςμοφ ι παρενόχλθςθσ  άλλων χρθςτϊν. 

• Να μθν ςτζλνουν μθνφματα που μπορεί να 
παρεμποδίςουν τθν αποδοτικότθτα του 
ςυςτιματοσ. 

• Να μθν διαβάηουν το email  άλλου χριςτθ χωρίσ 
τθν άδεια του. 

• Να μθν ςτζλνουν μθνφματα που είναι επιβλαβι 
για το Νοςοκομείο ι ςυγκροφονται με τα 
ςυμφζροντα του. 

• Να μθν απαντοφν ι διαβάηουν μθνφματα που ο 
αποςτολζασ είναι άγνωςτοσ ι φποπτοσ για το 
ςφςτθμα. 

• Να μθν ςτζλνουν μθνφματα που περιζχουν 
άςεμνο, δυςάρεςτο ι δυςφθμιςτικό υλικό. 

• Να επιδεικνφουν ιδιαίτερθ προςοχι για τθν 
υποκλοπι μθνυμάτων. 

• Να είναι οι χριςτεσ προςεκτικοί όταν ςτζλνουν 
ιδιωτικζσ ι άλλεσ πλθροφορίεσ (π.χ. να μθν 
ςτζλνουν μθνφματα με προςωπικοφσ κωδικοφσ, 
κωδικοφσ πρόςβαςθσ, κωδικοφσ πιςτωτικϊν 
καρτϊν). 

• Να προτιμάται το θλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-
MAIL) από τα προγράμματα άμεςθσ ςυνομιλίασ 
(TALK) με χριςτθ ι χριςτεσ όταν μάλιςτα δεν 
γνωρίηουν  τουσ χριςτεσ αυτοφσ. 

 

Χρήςη Διαδικτφου 
Οι χριςτεσ κα πρζπει να ακολουκοφν τον κανονιςμό 

ςχετικά με τθ  ςωςτι χριςθ του Διαδικτφου: 

 Η ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο γίνεται μόνο από τουσ 
Διαχειριςτζσ Συςτθμάτων, μετά από αίτθςθ του 
προϊςταμζνου του χριςτθ. 

 Δεν πρζπει να επιςκζπτονται ςελίδεσ που δεν 

είναι ςίγουρο ότι είναι αςφαλείσ για το δίκτυο ι 
για τον προςωπικό υπολογιςτι τουσ. 

 Να μθν «κατεβάηουν» (download), μεταφζρουν ι 
αντιγράφουν λογιςμικό χωρίσ προθγοφμενθ 
άδεια του προμθκευτι ι καταςκευαςτι του 
λογιςμικοφ. 

• Να μθν εγκακιςτοφν οποιαδιποτε 
εφαρμογι/πρόγραμμα ςτο υπολογιςτι του χωρίσ 
προθγοφμενθ ζγκριςθ από το διαχειριςτι των 
ςυςτθμάτων του Νοςοκομείου. 

 Λογιςμικό που «κατεβαίνει» από το διαδίκτυο 
πρζπει να ελεγχκεί για ιοφσ. Αν δεν 
εμπιςτευόμαςτε τον πάροχο του λογιςμικοφ, το 
υλικό πρζπει να ελεγχκεί ςε ζνα Standalone Non-
Production Μθχάνθμα (Αυτόνομο Μθχάνθμα Μθ 
Παραγωγικό). Αν το Software περιζχει ιό, τότε θ 
ηθμιά κα περιοριςτεί μόνο ςτο μθχάνθμα αυτό. 

 Οι χριςτεσ να είναι πάντα προςεκτικοί ςτισ 
πλθροφορίεσ που διακινοφνται μζςω διαδικτφου. 
Δεν υπάρχει καμία διαδικαςία ποιοτικοφ ελζγχου 
ςτο διαδίκτυο και μια ςθμαντικι ποςότθτα 
πλθροφορίασ είναι ξεπεραςμζνθ ι ανακριβισ.  

 Να αποφεφγεται θ εγκατάςταςθ και χριςθ 
λογιςμικοφ που μπορεί να προκαλζςει 
αναταραχι ςτο δίκτυο ι να καταναλϊνει 
ςθμαντικό μζροσ τθσ απόδοςθσ του. 

 Να αποφεφγετε θ χριςθ του FTP ι TELNET και να 
αντικακίςταται από FTPS και SSH. 

 Να μθν ςυμμετζχουν ςε Multi-User Internet 
Applications (πολλϊν χρθςτϊν εφαρμογζσ 
δικτφου), χωρίσ εξουςιοδότθςθ ι ζγγραφθ άδεια. 

 Να μθν χρθςιμοποιοφν τθ ςφνδεςθ με το δίκτυο 
για να κακιερϊςουν (establish) νζα κανάλια 
ανϊνυμθσ θλεκτρονικισ επικοινωνίασ που 
περιλαμβάνουν θλεκτρονικι ανταλλαγι 
δεδομζνων,  όπωσ tor, P2P, Torents. 

 Οι χριςτεσ να είναι πάντα προςεκτικοί ςτισ 
πλθροφορίεσ που ςτζλνονται μζςω διαδικτφου. 
Πρζπει να επιλζγουν κρυπτογραφθμζνα κανάλια 
μετάδοςθσ https και να αποφεφγουν τα μθ 
κρυπτογραφθμζνα http. Διαφεφγει τθσ 
αρμοδιότθτασ των διαχειριςτϊν να εγγυθκοφν 
για τθν ακεραιότθτα των δεδομζνων, εφόςον το 
ζνα άκρο δεν είναι εντόσ του Νοςοκομείου. 

 Το Νοςοκομείο «ενκαρρφνει» το προςωπικό να 
χρθςιμοποιεί το διαδίκτυο (επιςκεπτόμενο 
ομάδεσ ειδιςεων ι άλλεσ δραςτθριότθτεσ), αλλά 
αν θ εξερεφνθςθ είναι για προςωπικοφσ λόγουσ, 
αυτι κα πρζπει να γίνεται ςε μθ εργάςιμθ ϊρα. 

 Η χριςθ των πόρων του Νοςοκομείου είναι 
επιτρεπτι για προςωπικοφσ λόγουσ, εφόςον ο 
χρόνοσ είναι αμελθτζοσ και εφόςον δεν 
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επθρεάηεται θ δραςτθριότθτα των 
Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων του Νοςοκομείου. 

 Προςταςία του Νοςοκομείου από εξωτερικι 
πρόςβαςθ γίνεται από Network Firewalls, χωρίσ 
αυτό να ςθμαίνει ότι δίνουν επαρκι αςφάλεια 
ςτθ ςφνδεςθ με το Internet. 

 Χριςτθσ που κζλει να ςυνδζςει το προςωπικό 
του φορθτό (Laptop) ςε κζςθ δικτφου πρζπει να 
παίρνει άδεια από τουσ Διαχειριςτζσ 
Συςτθμάτων. 

 Οι προςωπικζσ ςυςκευζσ (tablets, smart phones 
κλπ) πρζπει να ςυνδζονται αυςτθρά μόνο ςτο 
αςφρματο δίκτυο των επιςκεπτϊν το όποιο δεν 
ςυςχετίηεται με το δίκτυο των πλθροφοριακϊν 
ςυςτθμάτων του Νοςοκομείου. 

 

Γενικζσ Πληροφορίεσ 
 Όποιεσ αλλαγζσ ςτα ςυςτιματα, ςτο λογιςμικό, 

ςτα προγράμματα εφαρμογϊν πρζπει: 
 

 Να είναι εξουςιοδοτθμζνεσ και 
εγκεκριμζνεσ από τον οργανιςμό. 

 Να είναι λεπτομερϊσ δοκιμαςμζνεσ. 

 Να είναι τεκμθριωμζνεσ, ςαφείσ και 
αποτελεςματικζσ για τον οργανιςμό. 

 Να είναι εφαρμόςιμεσ. 

 Να εγκαταςτακοφν από κατάλλθλα 
εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό ι τουσ 
Διαχειριςτζσ Συςτθμάτων. 

 
    Υπεφκυνοι και επιβλζποντεσ των αλλαγϊν 

είναι οι Διαχειριςτζσ Συςτθμάτων και θ 
προϊςταμζνθ αρχι του τμιματοσ που γίνεται θ 
αλλαγι. Κάκε αλλαγι ςτα παραπάνω 
ςυςτιματα πρζπει να ζχει περάςει τθν 
διαδικαςία: 
 

• Ανάπτυξθσ 
• Δοκιμισ 
• Παραγωγισ 

 

 

 

 

 

 

Διαχειριςτζσ υςτήματοσ  
Για τουσ διαχειριςτζσ των Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων 

και Δεδομζνων ιςχφουν τα εξισ: 

 Ζχουν τθν ευκφνθ να διατθροφν τθν ακεραιότθτα 
των Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και Δεδομζνων 
και να εξαςφαλίηουν ότι δεν κα αλλοιωκοφν ι 
καταςτραφοφν εφκολα. 

 Υιοκετοφν ςτρατθγικζσ και πολιτικζσ αςφαλείασ 
που διαςφαλίηουν  ότι οι χριςτεσ εκτελοφν τα 
δικά τουσ κακικοντα με ςεβαςμό ςτθ ςφνδεςθ 
τουσ ςτα ςυςτιματα και ςτο δίκτυο. 

 Να παρζχουν ςτουσ χριςτεσ ακριβείσ 
πλθροφορίεσ και ςυμβουλζσ για τθ χριςθ των 
προγραμμάτων, να παρζχουν και να λαμβάνουν 
πλθροφορίεσ για λφςεισ ςε τυχόν προβλιματα. 

 Διαχειριςτζσ Συςτιματοσ μπορεί να τα Τμιματα 
Πλθροφορικισ και Οργάνωςθσ των 
Νοςοκομείων, εξουςιοδοτθμζνοι χριςτεσ από τα 
ΤΠΟ ανά Νοςοκομείο, κακϊσ και τρίτοι φορείσ 
(όπωσ Εξωτερικζσ ςυνεργαηόμενεσ εταιρείεσ) οι 
οποίοι διακζτουν ενεργζσ ςυμβάςεισ 
υποςτιριξθσ των ςυςτθμάτων. 

 Να ςυμβάλλουν  ςτθν ςωςτι χριςθ των 
Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και να 
προμθκεφονται τα κατάλλθλα εργαλεία 
αςφαλείασ. 

 Διατθροφν το δικαίωμα για (ζκτακτεσ ι μθ)  
πράξεισ με ςκοπό να εξαςφαλίςουν τα 
παραπάνω. Οι πράξεισ αυτζσ περιλαμβάνουν 
ενδεικτικά:  τερματιςμό προγραμμάτων, κλείςιμο 
εξυπθρετθτϊν (server), προςωρινι αλλαγι ι 
απενεργοποίθςθ κωδικϊν και αποςφνδεςθ 
ςυςκευϊν ςτο δίκτυο. 

 Αςκοφν το ρόλο του διαχειριςτι των 
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν, 
για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ ωσ 
επαγγελματίεσ και ςτα πλαίςια τθσ εργαςίασ 
τουσ. 
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 Οι Διαχειριςτζσ και η Διοίκηςη του κάθε 

Νοςοκομείου  θα πρζπει να ειδοποιοφνται 

άμεςα είτε εγγράφωσ είτε με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο όταν: 

1. Ευαίςκθτα δεδομζνα χάνονται, 

αποκαλφπτονται ςε αναρμόδια μζρθ ι 

όταν οι χριςτεσ υποψιάηονται απϊλεια ι 

αποκάλυψθ τζτοιων πλθροφοριϊν. 

2. Οι κωδικοί πρόςβαςθσ χάνονται, 
υποκλζπτονται ι αποκαλφπτονται, ι οι 
χριςτεσ υποψιάηονται απϊλεια, κλοπι ι 
αποκάλυψθ κωδικϊν. 

3. Ζνασ χριςτθσ αλλάηει αντικείμενο 
εργαςίασ,  τμιμα ι ςυνταξιοδοτείται με 
αποτζλεςμα να απαιτοφνται αλλαγζσ 
ςτθν προςβαςιμότθτα των ςυςτθμάτων 
και των εφαρμογϊν. 

 
 
 
 
 

4. Εφόςον υπάρξει κλοπι, βανδαλιςμόσ, ι 
οποιαδιποτε άλλθ καταςτροφι λόγω 
ανωτζρασ βίασ, ο χριςτθσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να το δθλϊςει άμεςα 
ςτθν υπθρεςία και κατά περίπτωςθ, 
εφόςον απαιτείται, ςτθν αςτυνομία. 

5. Υπάρχει αςυνικιςτθ ςυμπεριφορά του 
ςυςτιματοσ,  όπωσ να λείπουν αρχεία, να 
παρουςιάηεται ςυχνά τερματιςμόσ 
λειτουργίασ των  ςυςτθμάτων (System 
crashes),  να εμφανίηονται πολλαπλά μθ 
εξουςιοδοτθμζνα παράκυρα pop-up 
κατά τθν περιιγθςθ τουσ ςτο διαδίκτυο. 

 


