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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ 

Η Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας  της NIGICO  σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 22301:2019 περιγράφεται στη 
παρούσα Δήλωση Πολιτικής και αφορά στο πεδίο εφαρμογής της: 

Εμπορία, σχεδιασμός λύσεων και τεχνική υποστήριξη συστημάτων ηλεκτρονικών ισχύος, συσσωρευτών, 
συστημάτων κλιματισμού, φωτοβολταϊκών συστημάτων, συστημάτων προστασίας ηλεκτρονικού και 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, επικοινωνιών και ολοκληρωμένων λύσεων data centers. 
Σχεδιασμός, παροχή και τεχνική υποστήριξη λύσεων διαχείρισης ενέργειας. 

H εφαρμογή του ΣΔΕΣ στοχεύει στα ακόλουθα: 
 Συστηματική αποτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν στην επιχειρησιακή συνέχεια,

προσβλέποντας στην ορθή και έγκαιρη διαχείρισή τους,
 Διαρκή ενημέρωση της διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα επιχειρησιακής συνέχειας και

διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων  για το προσωπικό,
 Διασφάλιση της επιχειρησιακής της συνέχειας,
 Ασφάλεια του προσωπικού,
 Ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την λειτουργία της εταιρείας

μέσω δημιουργίας σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διεξαγωγής περιοδικών ασκήσεων
αντιμετώπισης,

 Διατήρηση της εμπιστοσύνης της Διοίκησης,
 Διατήρηση υψηλού επίπεδου παροχής υπηρεσιών και προϊόντων,
 Περιορισμό των οικονομικών απωλειών.

Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής, η διοίκηση της NIGICO δεσμεύεται για τα παρακάτω: 

 Πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης που σχετίζονται με την
επιχειρησιακή συνέχεια,

 Προστασία των συμφερόντων της εταιρείας και όσων συναλλάσσονται με αυτή
 Ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών.
 Την επίτευξη των στόχων της εταιρείας και την τήρηση των αρχών σε σχέση με την Επιχειρησιακή

Συνέχεια.
 Υψηλή διαθεσιμότητα  προϊόντων, λειτουργιών και υπηρεσιών.

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για  την πιστή εφαρμογή συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης 
Επιχειρησιακής Συνέχειας, το οποίο  εφαρμόζει και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 
22301:2019. 
Η Διοίκηση της NIGICO σε συνεργασία με τα στελέχη της εξασφαλίζει ότι οι τεκμηριωμένες Πληροφορίες του 
Συστήματος Επιχειρησιακής Συνέχειας, γνωστοποιούνται και είναι πλήρως κατανοητές από το σύνολο του 
ανθρώπινου δυναμικού της, εφαρμόζονται και τηρούνται σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής και σε 
όλες τις λειτουργίες της.  
Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι δεσμεύονται στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας και στην τήρηση των 
αρχών, της Πολιτικής και των διαδικασιών σε σχέση με την Επιχειρησιακή Συνέχεια. 
Επιπροσθέτως ζητά από τους εξωτερικούς παρόχους,  αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος να 
ενστερνίζονται τις αρχές της, καθοδηγώντας τους να λειτουργούν σύμφωνα με αυτές.  
Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 
λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, καθώς και για την ενημέρωση όλου του 
εμπλεκόμενου προσωπικού για την Πολιτική Business Continuity. 
Τέλος, αυτή η πολιτική είναι διαθέσιμη προς ενημέρωση του προσωπικού, των πελατών, των προμηθευτών,  και 
προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος. 

Αγ. Δημήτριος, 10.05.2021 
Ν. ΓΙΟΥΡΓΑΣ 
Πρόεδρος 


	Untitled

