
                                                                                             

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΤΝΕΧΕΙΑ 
 

Η Εταιρεία ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ . ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ – ¨ENERGY PLUS¨, θ οποία δραςτθριοποιείται ςτθν Καταςκευι και 

Εμπορία Ηλεκτρολογικοφ Φωτιςτικοφ Εξοπλιςμοφ, αναγνωρίηει τουσ κινδφνουσ που ενδζχεται να απειλιςουν τθν 

απρόςκοπτθ λειτουργία των δραςτθριοτιτων τθσ και διακζτει όλουσ τουσ απαιτοφμενουσ πόρουσ για τθν εφαρμογι 

Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακισ Συνζχειασ ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο ISO 22301:2019. 

Η Εταιρεία ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ . ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ – ¨ENERGY PLUS¨ δεςμεφεται: 

 να εφαρμόηει και να τθρεί το Σφςτθμα Διαχείριςθσ τθσ Επιχειρθςιακισ τθσ Συνζχειασ, με το οποίο εξαςφαλίηεται 

θ ςυμμόρφωςι τθσ με τισ απαιτιςεισ του Προτφπου ISO 22301:2019 κακϊσ και με τισ νομικζσ και κανονιςτικζσ 

απαιτιςεισ ςτον τομζα δραςτθριότθτάσ τθσ, ενϊ παράλλθλα επιτυγχάνει: 

 Να διαςφαλίςει τθν Επιχειρθςιακι Συνζχεια κρίςιμων δραςτθριοτιτων ςε περίπτωςθ εκδιλωςθσ απρόοπτου 

περιςτατικοφ που οδθγεί ςε μθ διακεςιμότθτα ι αδυναμία πρόςβαςθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ και τα ςυςτιματα 

τθσ εταιρείασ  

 Να είναι ςε κζςθ να επιςτρζψει ςε αποδεκτά επίπεδα λειτουργίασ ςτο ςυντομότερο δυνατό χρόνο με τισ 

λιγότερεσ δυνατζσ επιπτϊςεισ, εφόςον θ διακοπι δεν μπορεί να αποφευχκεί  

 Να ελαχιςτοποιιςει τισ επιπτϊςεισ που ενδζχεται να προκαλζςουν απρόοπτα ςυμβάντα και περιςτατικά 

διακοπισ τόςο ςε λειτουργικό επίπεδο, όςο και ςτθν αξιοπιςτία και φιμθ τθσ εταιρείασ ενϊπιον των 

πελατϊν τθσ και λοιπϊν ενδιαφερομζνων μερϊν 

 να διακζτει τουσ απαιτοφμενουσ πόρουσ για τθν απρόςκοπτθ και αςφαλι λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και τθν 

εφαρμογι του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ τθσ Επιχειρθςιακισ Συνζχειασ κακϊσ  και του κατάλλθλου περιβάλλοντοσ 

εργαςίασ ςτο ςτελεχιακό τθσ δυναμικό 

 να εξαςφαλίηει ότι το Σφςτθμα Διαχείριςθσ τθσ Επιχειρθςιακισ Συνζχειασ επιτυγχάνει τα επιδιωκόμενα 

αποτελζςματα μζςω κακοριςμοφ δεικτϊν παρακολοφκθςθσ του ςυνόλου των διεργαςιϊν τθσ 

 να εφαρμόηει μζτρα για τθν αποφυγι μθ ςυμμορφϊςεων, τθν ανταπόκριςθ ςτισ ζκτακτεσ ςυνκικεσ, τθν άμεςθ 

αντιμετϊπιςθ ςυμβάντων και τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ 

 να παροτρφνει για διαρκι βελτίωςθ τουσ εργαηομζνουσ, τουσ προμθκευτζσ και ςυνεργάτεσ τθσ μζςα ςτα πλαίςια 

του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ τθσ Επιχειρθςιακισ τθσ Συνζχειασ. 

Η εφαρμογι του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακισ Συνζχειασ ζχει ωσ ςτόχο: 

 Τον κακοριςμό του πλαιςίου μζςα ςτο οποίο κινείται θ Εταιρεία κακϊσ και τα ενδιαφερόμενα μζρθ τθσ 

 Τον κακοριςμό πλαιςίου ςχεδιαςμοφ και αξιολόγθςθσ των απαιτιςεων επιχειρθςιακισ ςυνζχειασ για τισ 

δραςτθριότθτεσ τθσ  

 Τον κακοριςμό ςτόχων για τθν επιχειρθςιακι ςυνζχεια 

 Τθ διαφφλαξθ τθσ υγείασ και αςφάλειασ του προςωπικοφ 

 Τον κακοριςμό πλάνων ανάκαμψθσ και τθ ςφνταξθ εφαρμόςιμων ςχεδίων αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν 

Επιχειρθςιακισ Συνζχειασ κακϊσ και τθν βελτίωςι τουσ μζςω δοκιμαςτικϊν εφαρμογϊν 

 Τθν εξαςφάλιςθ ενόσ ελάχιςτου αποδεκτοφ επιπζδου λειτουργίασ των κρίςιμων δραςτθριοτιτων ςε 

περιπτϊςεισ διακοπισ 

 Τθν ενθμζρωςθ όλων των μελϊν τθσ Εταιρείασ ςε κζματα επιχειρθςιακισ ςυνζχειασ, ϊςτε να αντιμετωπίηονται 

αποτελεςματικά περιςτατικά  διακοπισ 

Η παροφςα πολιτικι αναςκοπείται ςε τακτικι βάςθ ωσ προσ τθν πλθρότθτα και επάρκειά τθσ και είναι διακζςιμθ ςτο 

προςωπικό τθσ Εταιρείασ και ςτα ενδιαφερόμενα μζρθ.  

   


