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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ  
 

    

Η Ανώτατη Διοίκηση της IID A.E. δεσμεύεται για την 
αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των κινδύνων που 
ενδέχεται να επηρεάσουν την ομαλή και αδιάκοπη λειτουργία των 
δραστηριοτήτων της μέσω της εγκατάστασης του Συστήματος 
Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του Διεθνούς Προτύπου ISO 22301:2019. Επίσης δεσμεύεται για 
την ικανοποίηση των κανονιστικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων 
των ενδιαφερόμενων μερών της και την παραγωγή με 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, επιβεβαιώνοντας 
παράλληλα ότι όλα το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας που 
εμπλέκεται στο Σύστημα κατανοεί τις απαιτήσεις του (στο εύρος 
που κάθε άτομο εμπλέκεται). 
Η Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας της IID περιλαμβάνει: 

• Την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την 
αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος. 

• Την ανάθεση δραστηριοτήτων και η διασφάλιση 
αποτελεσματικής εσωτερικής και εξωτερικής 
επικοινωνίας. 

• Τη συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου 
δυναμικού και ενθάρρυνση του για την ενεργό συμμετοχή 
του στην βελτίωση της επιχειρησιακής συνέχειας στον 
τομέα δραστηριότητας του. 

• Τη δέσμευση για τον περιορισμό των κινδύνων και τη 
μείωση των απειλών. 

• Τη διεξαγωγή ανασκοπήσεων του συστήματος και η λήψη 
και υποστήριξη υλοποίησης αποφάσεων για ενέργειες 
βελτίωσης. 

• Τη διαρκή μείωση των λαθών και παραλείψεων. 

• Τον σχεδιασμό των έργων με γνώμονα την έγκαιρη και 
ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών. 

• Τον σχεδιασμό και η λειτουργία των εγκαταστάσεων 
λαμβάνοντας υπόψη την επιχειρησιακή συνέχεια. 

• Τη διασφάλιση της ενσωμάτωσης των απαιτήσεων της 
Επιχειρησιακής Συνέχειας στις επιχειρηματικές 
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διαδικασίες του οργανισμού  

• Τη διαθεσιμότητα και η ακεραιότητα των πληροφοριών 
που παράγει, λαμβάνει και διακινεί στα πλαίσια των 
δραστηριοτήτων της 

• Την πλήρη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του 
προτύπου ISO 22301:2019. 

• Τον ορισμό των παραμέτρων εντός των  οποίων  μπορεί  
να  αναληφθεί  προγραμματισμός  και  λειτουργία 
παροχής υπηρεσιών  σε  κάθε  μεμονωμένη  εγκατάσταση. 
Η Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας της IID εφαρμόζεται 
σε  όλες τις εγκαταστάσεις  που καλύπτονται  από  το  
πεδίο εφαρμογής  των  υπηρεσιών της εταιρείας. 

Η παρούσα πολιτική έχει γνωστοποιηθεί σε όλο το ανθρώπινο 
δυναμικό της IID A.E. και είναι διαθέσιμη στα ενδιαφερόμενα 
μέρη. Ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και εφόσον 
απαιτείται αναθεωρείται ώστε να συμβαδίζει με τις εξελίξεις. 
 

Για την IID Α.Ε. 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
 

Αναστάσιος Γαζέτας 

 

 


