
Στις µέρες µας, οι καταστροφές λόγω ανθρώπινης 
υπαιτιότητας αλλά και λόγω της εκδίκησης της φύσης, 

ακόµη και οι τροµοκρατικές επιθέσεις, αποτελούν 
σχεδόν καθηµερινό παγκόσµιο φαινόµενο. ∆υστυχώς, 

δεν µπορούµε πάντα να ελέγξουµε το µέγεθος µιας 
καταστροφής ούτε να αποτρέψουµε τον ερχοµό της. 

∆ύναται όµως, µε επιµελή σχεδιασµό και κατάλληλη 
προετοιµασία, να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό το 

µέγεθος της οποιασδήποτε απώλειας. 

Σε όλους τους οργανισµούς, µικρούς ή µεγάλους και 
από κάθε εργασιακό χώρο και ιδιαίτερα για 
οργανισµούς στον τραπεζοασφαλιστικό κλάδο, στον 
κλάδο της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, της 
βιοµηχανίας, των µεταφορών, των υπηρεσιών όπου η 
ικανότητα παροχής συνεχούς λειτουργίας είναι 
απαραίτητη όχι µόνο για τον οργανισµό αλλά και για 
τους πελάτες και τα όποια ενδιαφερόµενα µέρη.

Σε µηχανικούς όλων των ειδικοτήτων
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Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Περιεχόµενα 

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων 
επιλέγονται εισηγητές καταξιωµένοι, µε µεγάλη γνώση 
και εµπειρία στο χώρο των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 
καθώς και σε θέµατα Επιχειρησιακής Συνέχειας. Οι 
µέθοδοι διδασκαλίας που χρησιµοποιούνται 
περιλαµβάνουν διαλέξεις, χρήση απτών 
παραδειγµάτων και οµαδική συµµετοχή. 
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Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της BQC µπορούν να επιδοτηθούν µέσω του ΟΑΕ∆ 
(ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕ∆ παρέχει στις εταιρίες την δυνατότητα εκπαίδευσης του 
προσωπικού τους, εκµεταλλευόµενες το 0,24% από τις εργοδοτικές εισφορές. 
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕ∆ http://laek.oaed.gr. Η 
υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα ΛΑΕΚ 0,24%, µπορεί να γίνει το αργότερο 5 
εργάσιµες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράµµατος. 

Τα πυκνά σοβαρά συµβάντα των τελευταίων χρόνων, ήταν η αφορµή από την ∆ιεθνή κοινότητα για τη δηµιουργία νέων µεθόδων και πρακτικών 
για τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Για να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος τέτοιων δυσάρεστων περιστατικών, ο ∆ιεθνής Οργανισµός 
Τυποποίησης ISO εξέδωσε ένα νέο πρότυπο για τη ∆ιαχείριση της Επιχειρησιακής Συνέχειας - ISO 22301, µε τίτλο “Society security - Business Conti-
nuity Management Systems - Requirements”. Ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας παρέχει µια υποδοµή, πάνω στην οποία 
βασίζονται οι λειτουργίες του οργανισµού ως προς την ανθεκτικότητα τους σε ενδεχόµενες απειλές, αναπτύσσοντας παράλληλα τη δυνατότητα 
άµεσης αντίδρασης.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι η παρουσίαση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 22301 και η κατάρτιση όλων των 
συµµετεχόντων στις απαιτήσεις αυτές. Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράµµατος θα παρουσιαστούν πρακτικές και εργαλεία που θα 
βοηθήσουν στην εφαρµογή ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας και θα γίνει συζήτηση γύρω από συγκεκριµένα πρακτικά 
θέµατα.

∆ιάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράµµατος:   1 Ηµέρα

Τι είναι το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCMS) - Τι είναι το 
Περιστατικό  Επιχειρησιακής Συνέχειας

Ωφέλη από την εφαρµογή ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακής 
Συνέχειας (BCMS)

Πλαίσιο του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (PDCA Lifecycle)

Κατανόηση της ανάλυσης Επιχειρησιακών Επιπτώσεων (Business impact analysis 
– BIA), περιεχόµενα BIA report και ανάλυση κινδύνων σε έναν οργανισµό

Καθορισµός της στρατηγικής Επιχειρησιακής Συνέχειας, κατηγορίες, ανάπτυξη 
και εφαρµογή της Ανταπόκρισης (BCM response), περιεχόµενα των Πλάνων 
Επιχειρησιακής Συνέχειας, πώς συντάσσουµε πλάνα Επιχειρησιακής Συνέχειας

Ασκήσεις, ∆ιατήρηση & Αναθεώρηση, Έλεγχος των Πλάνων Επιχειρησιακής 
Συνέχειας, ∆ιαχείριση Επικοινωνίας


