
 

 

 

 

 

 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ DATA CENTERS 

Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 

25 Μαΐου 2013 

 

 

H διαθεσιμότητα, όπως και η ακεραιότητα, των τραπεζικών δεδομένων αποτελεί κύρια 
προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία ενός τραπεζικού οργανισμού. Σε συνδυασμό με τον 
όγκο των δεδομένων που διαχειρίζονται τα πληροφοριακά συστήματα μιας τράπεζας σε 
καθημερινή βάση, γίνεται σαφές πόσο σημαντική είναι η σωστή εναπόθεση και η ορθή 
διαχείριση των κρίσιμων υπολογιστικών πόρων στα πλαίσια ενός data center.  

Σκοπός:  

Η ανάλυση βέλτιστων πρακτικών ασφάλειας σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό, την κατασκευή και 
τη λειτουργία ενός computer room ή ενός data center.  

Έμφαση δίνεται σε θέματα φυσικής ασφάλειας και ασφάλειας δεδομένων. 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Η εξοικείωση με τις διάφορες παραμέτρους που διασφαλίζουν την πρόληψη περιστατικών ή 
τον περιορισμό των ζημιών κατά τη λειτουργία ενός data center. 

Συμμετέχοντες:  

Στελέχη που απασχολούνται σε διευθύνσεις / μονάδες: 

• πληροφορικής, 

• ασφάλειας, 

• διαχείρισης ποιότητας και διαδικασιών, 

• εσωτερικού ελέγχου. 

Προαπαιτούμενα:  

• Γνώση των βασικών λειτουργιών ενός υπολογιστή σε επίπεδο μέσου χρήστη, 

• Αντίληψη, σε επίπεδο κοινού χρήστη, της λειτουργικότητας του διαδικτύου καθώς και 
γενικότερα των δικτύων υπολογιστών.  



 

 

Εισηγητές:  Δρ. Ζωή Αικατερινίδη, Παναγιώτης Κρομμυδάκης: Στελέχη Εταιρείας 
Προϊόντων, Λύσεων και Υπηρεσιών Πληροφορικής.   

Διάρκεια: 8 ώρες.  

Χρόνος διεξαγωγής: Σάββατο, 25 Μαΐου 2013 (ώρες 8:30 – 16:30) 

Δίδακτρα: 320 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Σίνα 11, Αθήνα. 

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕΔ 

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.411 (κα Σπηλιοπούλου). 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 
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• Επιλογή τοποθεσίας για το data center 

• Σύνδεση του data center με ISPs 

• Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και UPS στο data center 

• Φυσική προστασία (κλιματισμός, έλεγχος πρόσβασης, πυροσβεστικά μέσα κ.λπ.) 

• Εσωτερικό δίκτυο του data center 

• Επάνδρωση του data center 

• Σχεδιασμός αντιμετώπισης καταστροφικών συμβάντων 

• Σχεδιασμός της επιχειρησιακής συνέχειας 
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Η εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά σχέση αμφίδρομης ουσιαστικής επικοινωνίας εκπαιδευτή και 

συμμετεχόντων. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας αυτής καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το σχετικό 

με το σεμινάριο υπόβαθρο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων. 

Συγκεκριμένα, ζητήματα όπως η εργασιακή εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα ειδικότερα οφέλη που 

προσδοκούν οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνιστούν καθοριστικούς 

παράγοντες, που πρέπει να συνεκτιμώνται για την αποτελεσματική προσαρμογή της μεθοδολογίας που θα 

χρησιμοποιήσει ο εισηγητής.  

Tα παρακάτω στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το ΕΤΙ. Οι πληροφορίες 

αυτές θα βοηθήσουν τον εισηγητή να διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό «μείγμα» που θα 

μεγιστοποιήσει το δικό σας όφελος. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Τράπεζα/εταιρεία: 
 

Ονοματεπώνυμο: 
 
 Μονάδα: 

 

Σημερινά επαγγελματικά καθήκοντα (σύντομη περιγραφή): 
 
 

Χρόνια προϋπηρεσίας: ……… Προηγούμενες θέσεις εργασίας (εντός ή εκτός τραπεζικού 
χώρου):   
 

Σπουδές – ειδικότητες: 
 

Θέματα σχετικά με το πρόγραμμα που γνωρίζετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. 
εμπειρία, εκπαίδευση, αναγνωστικά ενδιαφέροντα): 

Εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει για το ίδιο ή παρεμφερές 
θέμα: 
 

Θεματικές ενότητες στις οποίες θα επιθυμούσατε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση ο 
εισηγητής: 
 
 

 
Παρακαλούμε στείλτε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέχρι τις 20/5/2013 

 στο e-mail: nspyliopoulou@hba.gr ή στο fax: 210-3646122 
 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


