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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ 
 

Η ΟΤS A.E. λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη υιοθέτησης μιας συστηματικής προσέγγισης για τη διαχείριση της 

επιχειρησιακής συνέχειας των δραστηριοτήτων της, αποφάσισε το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και 

εγκατάσταση ενός Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, το οποίο λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο 

λειτουργίας της, τις προσδοκίες και τους περιορισμούς που προέρχονται από αυτό, καθώς και τις επιταγές 

του Διεθνές Προτύπου ISO 22301:2019. 

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι η παροχή ενός γενικότερου πλαισίου, μέσω του οποίου θεσπίζεται και 

εφαρμόζεται ένα αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, το οποίο: 

▪ ευθυγραμμίζεται με το ενοποιημένο Συστήμα Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Πληροφοριών 

που εφαρμόζει η εταιρεία 

▪ ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις επιταγές του Διεθνούς Προτύπου ISO 22301:2019 

▪ λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση των κινδύνων επιχειρησιακής συνέχειας για κάθε δραστηριότητα 

της εταιρείας 

▪ στοχεύει στη διασφάλιση της συνέχειας των βασικών δραστηριοτήτων σε ένα επίπεδο που δεν 

επηρεάζει τη δυνατότητα της εταιρείας να ανταποκριθεί εντός συγκεκριμένων χρονικών πλαισίων σε 

συμβατικές και νομοθετικές υποχρεώσεις, μετά από μια διαταραχή 

▪ παραμένει αποτελεσματικό για την επίτευξη των στόχων και την ικανοποίηση των απαιτήσεων 

επιχειρησιακής συνέχειας. 

Η OTS A.E. αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Σύστηματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής 

Συνέχειας, προϋποθέτει τη συνεχή  ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του προσωπικού, τη διαρκή 

αναβάθμιση της υποδομής και του εξοπλισμού, τον καθορισμό ρόλων και αρμοδιοτήτων και τη συστηματική 

αποφυγή μοναδικών σημείων αστοχίας. 

Η Διοίκηση της εταιρείας αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που ενδέχεται να απειλήσουν την απρόσκοπτη 

λειτουργία των δραστηριοτήτων της, δεσμεύεται στη διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων για την 

εφαρμογή και συνεχή βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, το οποίο στοχεύει 

στη συνεχή βελτίωση της ανθεκτικότητας και του βαθμού επιχειρησιακής συνέχειας που επιτυγχάνει, 

ικανοποιώντας παράλληλα τις συμβατικές, νομοθετικές και κανονιστικές υποχρεώσεις της εταιρείας. 

Με την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, η Διοίκηση επιδιώκει τη 

διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας κρίσιμων δραστηριοτήτων με σειρά προτεραιότητας, έτσι ώστε να 

επιτευχθεί η δημιουργία αισθήματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας σε όλους τους άμεσα συναλλασσόμενους 

με την εταιρεία, όπως πελάτες, πάροχοι, προσωπικό, μέτοχοι. 

Η πολιτική της Επιχειρησιακής Συνέχειας εγκρίθηκε από τον Διευθύνων Σύμβουλο, στις 30/11/2020, 

ανασκοπείται τουλάχιστον μια φορά κάθε έτος και μετά από σημαντικές αλλαγές.  

 

Διευθύνων Σύμβουλος                                                                                                        Θεσσαλονίκη, 30/11/2020 

Παμπουκίδης Σπυρίδων                                                                                                      Έκδοση 1η  


