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Η συνεχής λειτουργία ενός οργανισμού είναι πρωταρχική 

απαίτηση. Στην περίπτωση κάποιας διακοπής είτε λόγω κάποιας 

σοβαρής καταστροφής είτε λόγω κάποιου περιστατικού, σκοπός 

του συστήματος είναι να εφαρμόσει τα Σχέδια αντιμετώπισης 

και τα Σχέδια ανάκαμψης που έχει ορίσει ο οργανισμός ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί το ρίσκο διακοπής που πιθανόν να επηρεάσουν 

τη λειτουργία ολόκληρου του οργανισμού.

Το ISO 22301 Απευθύνεται σε όλους τους Ιδιωτικούς ή 

Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως 

μεγέθους και οικονομικής δραστηριότητας.
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Tα οφέλη του ISO 22301 είναι πολλά και 
καλύπτουν πολλές επιχειρηματικές περιοχές:

   Δημιουργία ενός συστήματος που έχει ως πρώτο μέλημα την 

υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων του οργανισμού. 

   Διασφάλιση της φήμης και των περιουσιακών στοιχείων του 

οργανισμού.

   Διασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας και λειτουργίας του 

οργανισμού, μετά από διακοπή του.

   Αναγνώριση των κρίσιμων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του 

οργανισμού και των επιπτώσεων από την πιθανή διακοπή τους. 
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ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τα στάδια για την πιστοποίηση του Συστήματος
Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301:2012 είναι: 

1ο Στάδιο 
Διαγνωστική Μελέτη:
Σε αυτό το στάδιο αναλύεται η υπάρχουσα λειτουργία της επιχείρησης.

2ο Στάδιο 
Μελέτη και Σχεδιασμός του Συστήματος Επιχειρησιακής Συνέχειας: 
Σε αυτό το στάδιο γίνεται ο σχεδιασμός όλων των διαδικασιών με βάση το πρότυπο.

3ο Στάδιο 
Καθιέρωση κατάλληλης πολιτικής και στόχων της εταιρείας με τη βοήθεια του συμβούλου.
Σε αυτό το στάδιο ορίζεται από την επιχείρηση οι δείκτες και οι στόχοι . 

4ο Στάδιο 
Εκπαίδευση του Συστήματος.
Το προσωπικό εκπαιδεύεται στο Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας.

5ο Στάδιο 
Εσωτερική Επιθεώρηση.
Πραγματοποιείται από τον σύμβουλο με την υποστήριξη  του Εκπροσώπου της Διοίκησης.

6ο Στάδιο 
Πιστοποίηση.
Το Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης επιλογής 
της επιχείρησης με παρουσία του συμβούλου. 
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