
Η μη ικανοποίηση των όρων της σύμβασης Αρ. 02.004252.22 καθιστά άκυρο το Πιστοποιητικό.
Ελέγξτε την εγκυρότητα του Πιστοποιητικού σας σκανάροντας το QR code  δεξιά.

Η ισχύς του Πιστοποιητικού υπόκειται σε ετήσιες επιτηρήσεις.

EUROCERT Α.Ε. Χλόης 89 & Λυκοβρύσεως, 144 52, Μεταμόρφωση
T +30 210 62.52.495, +30 210 62.53.927, F  +30 210 62.018, M e uroce rt@ote ne t.gr 

ΔΠ13.1/Ε10/22-07-21

Αριθμός Πιστοποιητικού
00.15.0293

Ημερομηνία Ισχύος του
Πιστοποιητικού από

25/07/2022

Το πιστοποιητικό ισχύει ως την
24/07/2025

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Η EUROCERT Α.Ε. πιστοποιεί ότι η Εταιρεία

DATA COMMUNICATION Α.Ε.
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ & ΖΑΪΜΗ 2, ΑΘΗΝΑ, 15127

εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
σύμφωνα με το πρότυπο:

ΕΛΟΤ ISO / IEC 27001:2013
με βάση τη δήλωση Εφαρμογής (S.O.A.):

Έκδοση 2η / 27.06.2022
για το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής:

Ασφάλεια πληροφοριών κατά την ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη προϊόντων λογισμικού

Για την EUROCERT Α.Ε.,

Χαλκιοπούλου Άθη
Γενική Διευθύντρια Πιστοποίησης

 

ATHANASIA 
CHALKIOPOULOU



La ck of ful fi l l me nt of the  condi ti ons  s e t out i n the  contra ct No.02.004252.22, ma ke s  thi s  Ce rti fi ca te  i nva l i d.
Che ck the  va l i di ty of the  Ce rti fi ca te  wi th the  QR code  a t ri ght.

The  va l i di ty of thi s  Ce rti fi ca te  i s  s ubje ct to a nnua l  s urve i l l a nce .

EUROCERT S.A. 89 Chl oi s  & Lykovri s e os  s tr., 144 52, Me ta morphos i  - Gre e ce
T +30 210 62.52.495, +30 210 62.53.927, F  +30 210 62.03.018, M e uroce rt@ote ne t.gr 

ΔΠ13.1/Ε10/22-07-21

Ce rti fi ca te  Numbe r
00.15.0293

I s s ue  Da te
25/07/2022

The  Ce rti fi ca te  i s  va l i d unti l
24/07/2025

CERTIFICATE
EUROCERT S.A. certifies that the company

DATA COMMUNICATION S.A.
2 P. TSALDARI & ZAIMI STR, ATHENS, 15127

implements a Information Security Management System
according to the Standard:

ISO / IEC 27001:2013
In accordance with statement of Applicability (S.O.A.):

2nd Version/27.06.2022
for the following Scope of Certification:

Information security related to development, provision and support of software products

On behalf of EUROCERT S.A.,

Chalkiopoulou Athi
General Certification Director

 

ATHANASIA 
CHALKIOPOULOU


