
 

 

Δελτίο Τύπου 

Την ICAP πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD) για το Σύστημα 

Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών 

  

Την ΙCAP, το μεγαλύτερο όμιλο παροχής Β2Β Υπηρεσιών στην Ελλάδα, με ηγετική παρουσία 

στη Νοτιοανατολική Ευρώπη πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD), ενισχύοντας την 

πολυετή συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.  

Συγκεκριμένα, η TÜV HELLAS (TÜV NORD) στο πλαίσιο πολυετούς συνεργασίας της με τον 

όμιλο εταιρειών ICAP επιθεώρησε για 3η συνεχόμενη χρονιά  τη λειτουργία του Συστήματος 

Διαχείρισης Ασφάλειας πληροφοριών της εταιρείας,  σύμφωνα με το πρότυπο ISO 

27001:2013. Οι επιθεωρήσεις που οδήγησαν στην επιτυχημένη πιστοποίηση 

πραγματοποιήθηκαν στους χώρους (κεντρικά γραφεία) της ICAP από εξειδικευμένους 

επιθεωρητές της TÜV HELLAS (TÜV NORD). 

Σημειώνεται ότι η συνεργασία ανάμεσα στην TÜV HELLAS (TÜV NORD) και την ICAP αφορά 

επιπλέον και στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας με βάση το πρότυπο ISO 9001:2015 και 

επεκτείνεται στις εταιρείες του ομίλου, ICAP Advisory, ICAP Bulgaria, ICAP Romania, ICAP 

Outsourcing Solutions, ICAP Employment Solutions, KΥΚΛΟΣ, CYCLE SA (Romania), CYCLE SA 

(Serbia), CYCLE SA (Bulgaria), Infobank Hellastat και ICAP People Solutions.  

Σημειώνεται ότι η ICAP είναι ο μεγαλύτερος όμιλος παροχής Β2Β Υπηρεσιών στην Ελλάδα, 

με ηγετική παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία και 

Κύπρο). Μέσω 16 εταιρειών διαθέτει, 1.000 άτομα προσωπικό τα οποία με την 

εξειδικευμένη γνώση, την εμπειρία και τις ικανότητες τους προσφέρουν υψηλού επιπέδου 

υπηρεσίες. 

Σήμερα, η ICAP προσφέρει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων που 

ομαδοποιούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: “Credit Risk & Business Information Solutions” 

και “Human Capital & Outsourcing Solutions”. Επιπλέον, είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία 

που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών 

Αξιολογήσεων (ECAI) και από την European Securities and Markets Authority (ESMA) ως 

Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency). 

Αντίστοιχα, η ICAP Employment Solutions, με περισσότερους από 2.500 εργαζόμενους σε 

εγκαταστάσεις πελατών της, είναι ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών ανθρώπινου 

δυναμικού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ενώ από το 1999 προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις 

εύρεσης και διάθεσης προσωπικού για την κάλυψη μόνιμων ή βραχυπρόθεσμων αναγκών 

σε εταιρείες-πελάτες της. 



Ο κ. Μιχάλης Αλεξίου, Επικεφαλής της Ομάδας Επιθεώρησης της TÜV HELLAS (TÜV NORD) 

αναφέρει: 

 «Οργανισμοί με την πολυπλοκότητα και το εύρος της ICAP αποτελούν πρόκληση, αλλά και 

ευθύνη για την Ομάδα Επιθεώρησης της TÜV HELLAS (TÜV NORD), καθότι καλείται να 

εξετάσει μια μεγάλη γκάμα λειτουργιών και μηχανισμών σε ένα περιβάλλον 

πολυπαραγοντικό και πολυεπίπεδο. Παρόλα αυτά η συνεργασία παραμένει 

υποδειγματική!» 

Ο κ. Ανδρεόπουλος Κωνσταντίνος, IT Director - Chief Information Security Officer της ICAP 

τονίζει: 

«Η συμμόρφωση στο παγκόσμιας αποδοχής και αναγνώρισης πρότυπο ISO27001 για την 

Ασφάλεια Πληροφοριών, είναι στρατηγική επιλογή του ομίλου εταιρειών της ICAP. Η 

πιστοποίηση στο πρότυπο ISO27001 αποτελεί απόδειξη της συστηματικής προσπάθειας του 

ομίλου να προστατεύει τα Δεδομένα του, μέσα από επενδύσεις και αυστηρές διαδικασίες 

ασφαλείας. Όταν ειδικότερα η πιστοποίηση της ασφάλειας έρχεται από ένα οργανισμό 

παγκόσμιας εμβέλειας και αξίας όπως η TUV Hellas (TUV Nord) τότε τα οφέλη 

μεγιστοποιούνται.» 

 

Σχετικά με την TÜV HELLAS (TÜV NORD) 

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, 

μέλος του Γερμανικού Ομίλου TÜV NORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 

1987, παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party 

Inspection-Certification) σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο 

δημόσιο τομέα, στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας 

και του Περιβάλλοντος. Μέχρι σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 10.000 

Συστήματα Ποιότητας και παρέχει πιστοποιητικά με διεθνή αναγνώριση που αποτελούν 

διαβατήριο εγκυρότητας στις διεθνείς αγορές. Στον τομέα των Επιθεωρήσεων συμμετέχει 

και καθορίζει αποφασιστικά το παρόν και μέλλον της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων, 

έχοντας αναλάβει την επιθεώρηση και πιστοποίηση των μεγαλύτερων έργων υποδομής της 

χώρας μας.  

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) διαθέτει γραφεία στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης και στα 

Ιωάννινα, θυγατρικές εταιρείες στην Κύπρο και στην Αίγυπτο και παγκόσμια παρουσία μέσω 

της πιστοποίησης και επιθεώρησης έργων ανά την υφήλιο. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Γιώργο Φρίγκα (6936028853, 

press@tuv-nord.com) 
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Σχετικά με τις Εταιρείες ICAP 

Οι Εταιρείες ICAP – με 56 χρόνια προσφοράς στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι και 1.000 

εργαζόμενους – αποτελούν αθροιστικά, έναν από τους μεγαλύτερους Παρόχους B2B 

υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προσφέροντας ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και 

προϊόντων που ομαδοποιούνται σε 2 μεγάλες κατηγορίες: Credit Risk & Business 

Information Solutions και Human Capital & Outsourcing Solutions. 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ Ομίλου εταιρειών ICAP. 

 

Περισσότερες Πληροφορίες:  Γραφείο Τύπου ICAP 

Φρατζέσκα Σιδερή, Communications & Marketing Senior Manager  
e-mail: pr@icap.gr |T: 210 7200 495 |M: 693 673 5 143 
 

Join ICAP @ Social Media 

     

   

https://www.icap.gr/
https://bit.ly/2BSRUUh
https://www.youtube.com/user/icapgroup
https://www.linkedin.com/company/icap-group/
https://www.facebook.com/ICAPGROUPGR/
https://www.youtube.com/channel/UC58O0Hc0ZnaLEHIS3T7E2bg

