
 

 

 

 

Η ανάπτυξη Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan) αποτελεί μια διαδικασία 

αξιολόγησης των επιπτώσεων από πιθανούς ή υφιστάμενους κινδύνους (πχ Πανδημία Covid-19) στα 

τμήματα και διεργασίες μιας επιχείρησης και καθορισμού κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων 

για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της, κατά την διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της κρίσης. 

Σκοπός είναι η προστασία των συμφερόντων όσων σχετίζονται με τη λειτουργία του Οργανισμού, καθώς 

και η προστασία της φήμης, της αξιοπιστίας και της βιωσιμότητάς του. 

 

Οφέλη επιχείρησης από την ύπαρξη 

τεκμηριωμένου BCP: 

✓ Βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας 

των λειτουργικών διεργασιών, μέσω του ανασχεδιασμού 

των κρίσιμων λειτουργικών διαδικασιών 

✓ Αύξηση της ανθεκτικότητας και της ικανότητας για 

αποτελεσματική αντίδραση σε περιπτώσεις κινδύνων, με 

σκοπό την ελαχιστοποίηση απώλειας εσόδων και της 

πιθανότητας διακοπής λειτουργίας   

✓ Τεκμηριωμένη και υπεύθυνη πληροφόρηση 

ενδιαφερόμενων μερών (πχ  μετόχων, προσωπικού, 

συνεργατών, πελατών, φορέων), σχετικά με τα μέτρα 

που έχουν ληφθεί, εξασφαλίζοντας την συνέχιση 

παροχής υπηρεσιών και προϊόντων 

✓ Καλύτερη θεώρηση και διαχείριση των νομοθετικών 

απαιτήσεων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων 

✓ Ενίσχυση του ηθικού της διοίκησης και του προσωπικού, 

καθιστώντας τις θέσεις εργασίας πιο ασφαλείς και 

συνεπώς πιο ομαλή τη λειτουργία της επιχείρησης 

 Υπηρεσίες που αναλαμβάνει η IDEC: 

▪ Υλοποίηση ανάλυσης επιπτώσεων (Business 

Impact Analysis): Προσδιορισμός και 

αξιολόγηση κινδύνων και επιπτώσεων προς 

διαχείριση ανά διεργασία 

▪ Σύνταξη Σχέδιου Επιχειρηματικής Συνέχειας 

(BCP): Καθορισμός προληπτικών, 

διορθωτικών μέτρων, οδηγιών και σχεδίων 

δράσης 

▪ Υποστήριξη του BCP με άλλες υπηρεσίες 

όπως:  

- Digital marketing,  

- Πιστοποιήσεις βάση διεθνών προτύπων, 

- Συμβουλευτική υποστήριξη κανονισμού 

GDPR  

- Ανάπτυξη ιστοσελίδων και e-shop. 

- Εκπαίδευση ομάδας διαχείρισης BCP και 

εμπλεκομένων 

- Εκπαίδευση ως προς την οργάνωση και 

διαχείριση απομακρυσμένης εργασίας  

- Εκπαίδευση σε διαδικτυακές εφαρμογές 

διαχείρισης πελατών/έργων/εργασιών. 

- Υποβολή προτάσεων επιδότησης 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφόρηση: 

IDEC A.E. Ηρώων Πολυτεχνείου 96, Πειραιάς - Τηλ. κέντρο: 210 4286227 e-mail: info@idec.gr, www.idec.gr 

Επιχειρησιακή Συνέχεια (BCP) 
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