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Επιχειρησιακή Συνέχεια (Business Continuity Management)
Η συστηματική αντιμετώπιση των κινδύνων και του αντικτύπου τους στις κρίσιμες
λειτουργίες σε περίπτωση συμβάντος, που στοχεύει στην ανθεκτικότητα και την
ικανότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης, με στόχο τη δραστική μείωση των
επιπτώσεων ενός περιστατικού, αναμενόμενου ή απρόβλεπτου
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Η συνήθης Αντίληψη για το BCM
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Η Επιχειρησιακή Συνέχεια / Διαχείριση Κρίσεων σε πόλεις
Making landfall in Louisiana on the 29th
August 2005, Hurricane Katrina was
responsible for the death of over 1,800
people, flooding 80% of the city and an
estimated bill of over $150m.
Some
organisations headquartered in New Orleans
were only able to return to their premises in
April 2006.
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Η Επιχειρησιακή Συνέχεια / Διαχείριση Κρίσεων σε πόλεις
While it was a Category 2 storm off the coast of the
Northeastern United States, the storm became the largest
Atlantic hurricane on record (as measured by diameter,
with winds spanning 1,100 miles (1,800 km)).Estimates as
of 2015 assessed damage to have been about $75 billion
(2012 USD), a total surpassed only by Hurricane Katrina. At
least 233 people were killed along the path of the storm in
eight countries.

Hurricane Sandy (unofficially known as "Superstorm
Sandy") was the deadliest and most destructive hurricane
of the 2012 Atlantic hurricane season, and the secondcostliest hurricane in United States history. Classified as
the eighteenth named storm, tenth hurricane and second
major hurricane of the year, Sandy was a Category 3 storm
at its peak intensity when it made landfall in Cuba.
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Η Επιχειρησιακή Συνέχεια / Διαχείριση Κρίσεων σε πόλεις

•

Set to welcome a record 1.9 million tourists in 2013, Santorini’s big year ran into a problem on Aug. 13 when a fire broke out at a Public Power
Corporation (PPC) station, creating a power failure that continued into the next day.

•

The island was plunged into darkness at the worse moment for the shopkeepers happy to see people returning after a disappointing 2012 and
leaving record crowds to have warm beer and dinner by candlelight across the island, as well as on the tiny adjoining island of Thirasia.

•

There were a reported 150,000 tourists on the island at the time. Efforts to repair the problem started immediately. The PPC managed to give
power to the airport and to the health center, while at night started the gradual re-electrification of the island, thanks to the backup generator sets.

•

The Hellenic Navy Ship Chios brought generator sets with total capacity of 10MW. Generators with capacity of at least 5 MW were transferred to
Santorini from Rhodes, Crete and Paros. Also, the cargo ship Horizon brought to the island a special crane for the installation of the generator sets.

•

The Mayor of Santorini Anastasos Zorzos, expressed his hope that the power would be fully restored by nightfall on Aug. 14. The residents and the
shopkeepers of the island tried to cope with the darkness as best they could. Some lit candles, while others closed their taverns and shops.
Residents and restaurant owners, however, were worried about losing food stuffs with the refrigeration shut down.
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Γενική τυπολογία μιας Κρίσης
Τεχνολογικά / Οικονομικά Συμβάντα
Έχουν αντίκτυπο σε:
Sabotage

Natural
Disasters

Εσωτερικό
Περιβάλλον

Εξωτερικό
Περιβάλλον
Major Accident

Terrorism

•

Human Capital

•

Κτιριακές Υποδομές

•

Τεχνολογικές Υποδομές

•

Κοινωνικές Δομές

•

Κρίσιμες Υποδομές

•

Διαδικασίες

•

Φήμη

Κοινωνικά Συμβάντα
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Αν πληγούν οι κρίσιμες υποδομές…
• Πως θα επικοινωνήσετε με την οικογένειά σας ?

• Ποια διαδρομή θα ακολουθήσετε για το σπίτι ?
• Θα μπορέσετε να βάλετε βενζίνη στο αυτοκίνητό σας ?

• Η εξωτερική θερμοκρασία θα σας επηρεάσει ?
• Ποιο Νοσοκομείο θα είναι ανοικτό ?
• Από ποιο ΑΤΜ θα κάνετε ανάληψη χρημάτων ?
• Θα πάτε στο γραφείο ?
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Κρίσιμες Υποδομές (Critical Infrastructure)

Χημικά

Εμπόριο

Επικοινωνίες

Φράγματα

Άμεση
Βοήθεια

Ενέργεια

Βιομηχανία

Κυβέρνηση

Πληροφορική

Οικονομία

Παραγωγή

Υγεία

Αντιδραστήρες

Μεταφορές

Νερό

Άμυνα
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Η Επιχειρησιακή Συνέχεια …
• Είναι πολλά παραπάνω από το Disaster Recovery και το Security

• Είναι πιστοποιημένη σε πολλούς, λίγοι όμως έχουν πραγματικό capacity
• Διασφαλίζει την ομαλή επαναφορά σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας

• Προσφέρει ένα συντονισμένο τρόπο απόκρισης σε συμβάντα ή κρίσεις
• Είναι θέμα κανονιστικής συμμόρφωσης και κουλτούρας του οργανισμού
• Είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
• Διατηρεί την επιχείρηση ζωντανή και ανταγωνιστική
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Επιστημονική Φαντασία (?)
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Αναγκαία στοιχεία στον σχεδιασμό των πόλεων
• Χαρτογράφηση των Αστικών Κινδύνων για την αντιμετώπισή τους
• Ανάλυση και αξιολόγηση της επικινδυνότητας στις πόλεις
• Μακροπρόθεσμος Στρατηγικός Αστικός Σχεδιασμός / Δημιουργία Ζωνών
• Σχεδιασμός Επιχειρησιακής Συνέχειας
• Διαχείριση Κρίσεων
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Thank you

John Zeppos, FBCI
Managing Partner
Resilience Guard GmbH
@JZeppos
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