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Επιχειρησιακή Συνέχεια… 

…ή “Business Continuity, BC” είναι η στρατηγική και λειτουργική 
ικανότητα του οργανισμού για το σχεδιασμό και την 
ανταπόκριση σε περιστατικά που παρακωλύουν την 
επιχειρησιακή λειτουργία.  

 Βασικός σκοπός είναι η συνέχιση της λειτουργίας του οργανισμού σε 
ένα προκαθορισμένο αποδεκτό επίπεδο. 

 Εκφράζεται με το Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business 

Continuity Plan, BCP), το οποίο είναι μία καταγεγραμμένη συλλογή 
διαδικασιών και πληροφοριών που αναπτύσσονται και 
συντηρούνται με σκοπό την ετοιμότητα του οργανισμού να 
συνεχίσει να πραγματοποιεί τις κρίσιμες λειτουργίες του –αν συμβεί 
ένα περιστατικό– σε ένα προκαθορισμένο αποδεκτό επίπεδο. 

 Ο σχεδιασμός επιχειρησιακής συνέχειας περιλαμβάνει διάφορα σχέδια – 
προβλέψεις. 
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Μια εικόνα… 

Επαναλειτουργία στο αποδεκτό επίπεδο 
εντός του ανεκτού χρονικού πλαισίου

Επιδιωκόμενος χρόνος ανάκαμψης (RTO)

Μέγιστος ανεκτός χρόνος εκτός λειτουργίας (MTD)
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Μετριασμός και διαχείριση 
επιπτώσεων

Συντόμευση χρόνου εκτός λειτουργίας

Ανάκαμψη με 
σχέδιο

Ανάκαμψη χωρίς 
σχέδιο

Ελάχιστο αποδεκτό 
επίπεδο λειτουργίας
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Επιχειρησιακή Συνέχεια… 

 Υλοποιείται μέσω της Διοίκησης Επιχειρησιακής Συνέχειας 
(Business Continuity Management) η οποία είναι μια διαδικασία 
επικεντρωμένη στην επιχείρηση και καθιερώνει στρατηγικό και 
λειτουργικό πλαίσιο με σκοπό: 

 τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας του οργανισμού σε όλων 
των ειδών τις επιχειρησιακές δυσλειτουργίες*, 

 την παροχή των κύριων προϊόντων και υπηρεσιών σε 
προκαθορισμένο επίπεδο και χρόνο έπειτα από δυσλειτουργία, 
και  

 τη διαχείριση της δυσλειτουργίας προστατεύοντας τη φήμη και 
εικόνα του οργανισμού. 

* Στον όρο «Δυσλειτουργία» περιλαμβάνουμε και τη διακοπή της εργασίας 
(interruption) 
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Επιχειρησιακή Συνέχεια: Σχέδια 

Τα σχέδια που περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της επιχειρησιακής 
ανάκαμψης είναι: 

1. το Σχέδιο Συνέχειας Λειτουργιών (Continuity of Operations Plan, 
COOP) με διαδικασίες υποστήριξης βασικών, στρατηγικών 
λειτουργιών (σε θέση εφεδρείας) για περίοδο μέχρι 30 ημερών. 

2. το Σχέδιο Αντιμετώπισης Περιστατικών (Cyber Incident Response 

Plan) το οποίο περιέχει τις στρατηγικές ανίχνευσης και 
αντιμετώπισης κακόβουλων περιστατικών ασφάλειας και 
περιορισμού των επιπτώσεών τους. 

3. το Σχέδιο Συνέχειας Υποστήριξης (Continuity of Support Plan) / 
Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφής Τεχνολογιών Πληροφορικής 
(IT Contingency Plan) με διαδικασίες υποστήριξης της εφαρμογής ή 
του συστήματος. 
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Επιχειρησιακή Συνέχεια: Σχέδια 

4. το Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή (Disaster Recovery 

Plan, DRP) το οποίο εστιάζει περισσότερο σε θέματα ΙΤ και 
περιέχει λεπτομερείς διαδικασίες ανάκαμψης δυνατοτήτων 
στη θέση εφεδρείας. 

 Ενεργοποιείται από καταστροφικά περιστατικά που εμποδίζουν την 
ομαλή πρόσβαση στις κτιριακές υποδομές. 

5. το Σχέδιο Επιχειρησιακής Ανάκαμψης (Business Recovery Plan, 

BRP) το οποίο περιέχει τις διαδικασίες και ενέργειες 
ανάκαμψης της επιχειρησιακής λειτουργίας αμέσως μετά από 
μια καταστροφή. 
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Επιχειρησιακή Συνέχεια: Σχέδια 

6. το Σχέδιο Επικοινωνιών Κρίσης (Crisis Communication Plan, 
CCP) το οποίο περιέχει τις διαδικασίες διάχυσης αναφορών 
κατάστασης (και επικοινωνίας) στο προσωπικό και το κοινό. 

7. το Σχέδιο Έκτακτης Εκκένωσης (Occupant Emergency Plan, 
OEP) το οποίο προβλέπει τις συντονισμένες διαδικασίες 
εκκένωσης του κτηρίου με σκοπό την ελαχιστοποίηση 
απώλειας ανθρώπινης ζωής ή τραυματισμών. 
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Επιχειρησιακή Συνέχεια: Σχέδια 
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Επιχειρησιακή Συνέχεια: Βασικοί ορισμοί 

 Περιστατικό (Incident) είναι μια κατάσταση που αποτελεί ή 
μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή λειτουργίας, απώλεια, 
έκτακτη κατάσταση ή κρίση. 

 Κατάσταση κινδύνου (Emergency Condition) είναι μια 
κατάσταση, κατά τη διάρκεια της οποίας, δεν έχει επέλθει 
κανενός είδους καταστροφή αλλά επίκειται να επέλθει βάσει 
των ενδείξεων που υπάρχουν ή μικρο-γεγονότων που έχουν 
οδηγήσει σε απλές δυσλειτουργίες.  

 Καταστροφή (Disaster) κάθε γεγονός που μπορεί να 
προκαλέσει τη διακοπή ή τη σοβαρή δυσλειτουργία των 
διαδικασιών ενός οργανισμού. 
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Επιχειρησιακή Συνέχεια: Βασικοί ορισμοί 

 Η «καταστροφή» διαφοροποιείται για κάθε οργανισμό ανάλογα 
με: 

 το χώρο δραστηριοποίησής του, 

 τη γεωγραφική του διασπορά,  

 την τεχνολογική του δομή,  

 τις εναλλακτικές λύσεις που μπορεί να έχει,  

 τον Μέγιστο Αποδεκτό Χρόνο Αποκατάστασης (Recovery Time Objective, 
RTO) που μπορεί να έχει. 

 

Για αυτό το λόγο και πρέπει να ορίζεται μέσα  

στην πολιτική ασφαλείας του οργανισμού. 
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Επιχειρησιακή Συνέχεια:  

Κύκλος ζωής περιστατικού 
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Γιατί χρειάζεται; ... 

 Καταστροφές 

 Φυσικά φαινόμενα: Απρόσμενα γεγονότα (π.χ. σεισμοί, πυρκαγιές, 
πλημμύρες, τυφώνες, κατολισθήσεις, ηφαιστειακές εκρήξεις, ακραία 

καιρικά φαινόμενα) 

 Ανθρώπινη ενέργεια: λάθη, παραλείψεις, άγνοια ή δόλος (π.χ. 
ατυχήματα, διαρροή επικίνδυνων ουσιών/μόλυνση, τρομοκρατικές 
ενέργειες, hacking, κλοπή υλικού/δεδομένων, εξεγέρσεις/κοινωνικές 

αναταραχές) 

 Τεχνική αστοχία: δυσλειτουργία τεχνικού εξοπλισμού, λάθη 

συστήματος, πτώση/απώλεια ενέργειας, απώλεια επικοινωνιών κλπ. 

 Ειδικού τύπου: π.χ. πανδημίες ή οικονομική κατάρρευση του 

οργανισμού ή γενικότερη.  
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Γιατί χρειάζεται; ... 

 Συνέπειες 

 Νομικές-κανονιστικές κυρώσεις (π.χ. πρόστιμα και νομικές 
κυρώσεις λόγω παραβίασης της νομοθεσίας περί προστασίας 
προσωπικών δεδομένων, αστικές αποζημιώσεις λόγω παράβασης 
υποχρεώσεων σύμβασης παροχής υπηρεσιών διασφαλισμένου 

επιπέδου ) 

 Οικονομικές απώλειες (άμεσες ή έμμεσες) 

 Λειτουργικές-παραγωγικές συνέπειες (π.χ. άμεση ή έμμεση μείωση 

της παραγωγικότητας, πλήρης διακοπή παροχής υπηρεσίας) 
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Γιατί χρειάζεται; ... 

 συνέπειες στην υγιεινή και ασφάλεια (π.χ. περιβαλλοντικές 

καταστροφές, σωματικές βλάβες ή απώλεια ανθρώπινων ζωών) 

 συνέπειες στις σχέσεις με άλλους οργανισμούς (π.χ. απώλεια 

εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας, καλής φήμης) 

 συνέπειες άλλου τύπου, ανάλογα με τη φύση και το αντικείμενο 
του οργανισμού (π.χ. έλλειμμα διοίκησης ή ακόμη και κυβερνητικό 

έλλειμμα, σε περίπτωση κυβερνητικών οργανισμών).  
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Επιχειρησιακή Συνέχεια: Σχεδιασμός 

Ο σχεδιασμός της επιχειρησιακής συνέχειας λαμβάνει υπόψη 
την επικινδυνότητα που αντιμετωπίζει ο κάθε οργανισμός. Η 
Διαχείριση της επικινδυνότητας: 

 Προσδιορίζει το σύνολο των κινδύνων. 

 Αποδέχεται ότι δεν είναι δυνατή η αντιμετώπιση όλων των πιθανών 
κινδύνων αξιοποιώντας υπάρχοντα τεχνικά μέτρα και συνεπώς: 

 απαιτεί τον εντοπισμό των απειλών που δεν αντιμετωπίζονται, 

 καθώς και τη σύνδεσή τους με το σχεδιασμό της επιχειρησιακής συνέχειας. 

 Εστιάζει στην επίπτωση μιας δυσλειτουργίας και την αναγνώριση 
των προϊόντων και υπηρεσιών που είναι κρίσιμα για τη 
βιωσιμότητα και τις υποχρεώσεις του οργανισμού. 
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Επιχειρησιακή Συνέχεια: Σχεδιασμός 

 Οι ωφέλειες που μπορεί να έχει ένας οργανισμός από την 
εφαρμογή ενός σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας είναι 
πολλές και συνήθως δεν αποτιμώνται μόνο σε χρηματικές 
μονάδες: 

 Εξασφάλιση επιβίωσης της επιχείρησης 
 Λιγότερες ή καθόλου χαμένες πληροφορίες 

 Μικρότερο κόστος ανάκαμψης 

 Μικρός χρόνος down-time 

 Δυνατότητα αποφυγής διαφυγόντων κερδών 

 Διατήρηση σημαντικών πελατών 

 Δυνατότητα αποφυγής επιβολής ποινικών ρητρών 

 Ισχυρό μήνυμα στον ανταγωνισμό 

 Φήμη εταιρείας 

 Προπομπός πιστοποίησης κατά ISO27001: 2013 
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Επιχειρησιακή Συνέχεια: Κόστος 

 Κόστος μη λειτουργίας, που μπορεί να:  
 είναι δύσκολο ή αδύνατο να υπολογιστεί 

 Απώλεια πελατών 
 Απώλεια μεριδίου αγοράς 
 Αντίκτυπο σε επιχειρησιακούς εταίρους 
 Αναγνώριση εσόδων από τρίτους 
 Απώλειες από εκπτώσεις προμηθειών 
 Απώλεια πιστοληπτικής ικανότητας 

  ή είναι δυνατό να υπολογιστεί 
 Απώλεια μετρητών 
 Τιμή μετοχής 
 Εγγυήσεις πληρωμών 
 Κόστη υπερωριών ανάκαμψης 

 Ρήτρες 
 Φορολογικές επιπτώσεις (Ν. 3296/04) 
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…Ανάκαμψη Πληροφοριακών Συστημάτων! 

 Γιατί τείνουμε να τα ταυτίζουμε; 

 Πόσο αλληλένδετα είναι μεταξύ τους; 

 Πόσο επηρεάζεται ένα νοσοκομείο από την έλλειψη του ΠΣ του; 

 Τι πρέπει να κάνει ένα νοσοκομείο για να αποφύγει την αδυναμία 
εξυπηρέτησης των Ιατρικών & Νοσηλευτικών υπηρεσιών του; 

 Ποια η ισχύουσα νομοθεσία που αφορά και τα ΠΣ νοσοκομείων; 

 Πώς μπορούμε να υπολογίσουμε την «ωφέλιμη ανάκαμψη» για ένα 
οργανισμό – νοσοκομείο; 

Επιχειρησιακή Συνέχεια και… 
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Περιληπτικά πλάνο παρουσίασης του Σχεδίου Ανάκαμψης: 

1) Σπουδαιότητα & Σκεπτικό συγγραφής του IT DRP 

3) Πολιτική σχεδίου 

5) Ανάλυση κινδύνου 

7) Κέντρο & Ομάδα Ανάκαμψης από Καταστροφή 

9) Συντήρηση – ενημέρωση του σχεδίου 

11) Χώροι φύλαξης σχεδίου 

13)  Διαχείριση ΜΜΕ 

15) Συμπεράσματα 

17) Επεξήγηση Case study 

 

 

Ανάκαμψη Πληροφοριακών Συστημάτων 

2) Στρατηγική Ανάκαμψης 

4) Ανάλυση επιχειρησιακών επιπτώσεων 

6) Ενεργοποίηση σχεδίου – επαναφορά 

8) Χρόνοι ανάκαμψης 

10) Πρόσβαση στο σχέδιο  

12) Εκπαίδευση – εξάσκηση στο σχέδιο 

14) Σχεδιασμός από την ανάπτυξη του ΠΣΝ 

16) Εργαλεία 
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 Το νοσοκομείο αναπτύσσει σταδιακά το ΠΣ του.  
 Συνεπώς, σταδιακά βασίζει τις λειτουργίες του σε αυτό αυξάνοντας την 
εξάρτησή του από αυτό. 

 Σημαντικό πρόβλημα των ΠΣΥ: ανομοιογένεια – πολλά μικρά & 
διαφορετικά συστήματα. 

 Οργάνωση της ανάκαμψης: ανάλογη με την εξάρτηση από το 
ΠΣΥ. 

 Ανάγκη για ανάκαμψη στο σημείο που ήταν ακριβώς πριν την 
καταστροφή (Λειτουργίες – δεδομένα). 

 Η πληροφορική υποστήριξη των λειτουργιών του νοσοκομείου 
πρέπει να γίνει σε χρόνους που δεν θα επηρεάζουν: 
 την υγεία   ή / και 

 τη ζωή του ασθενή 

Ανάκαμψη ΠΣ: Σπουδαιότητα 
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Ανάκαμψη ΠΣ: Σπουδαιότητα 
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Ανάκαμψη ΠΣ: Σπουδαιότητα 
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Ανάκαμψη ΠΣ: Σπουδαιότητα 
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 Οι αποφάσεις για το σχέδιο θα επηρεάσουν ολόκληρη τη 
δομή του νοσοκομείου, 

 απαιτείται συνδρομή «στην απόφαση» από όλες τις διευθύνσεις του 
νοσοκομείου. 

 Η οργάνωση του σχεδίου πρέπει να αποτελέσει στρατηγική 
απόφαση οργάνωσης και υποστήριξης της λειτουργίας του 
νοσοκομείου.  

 Οι παράγοντες που διαμορφώνουν τη σπουδαιότητα και το 
σκεπτικό συγγραφής του σχεδίου είναι: 

Η «θέση» που κατέχει το ΠΣΝ στην επιλεγμένη Στρατηγική Ανάπτυξης 
του νοσοκομείου, βάσει της οποίας θα υλοποιηθεί  

το Όραμα της Διοίκησης. 

 

 

Ανάκαμψη ΠΣ: Σκεπτικό συγγραφής 
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 Για την επιλογή της Στρατηγικής λαμβάνουμε υπόψη ότι: 

 υποστηρίζει τη γενική στρατηγική ανάπτυξης του νοσοκομείου, 

 το νοσοκομείο, ως οργανισμός, έχει ανάγκη λειτουργίας σε καθεστώς 
24/7, 

 στη στρατηγική ανάκαμψης θα βασίζεται τόσο η δομή όσο και η 
λειτουργία του σχεδίου. 

 Βασικός παράγοντας: η διαφορετική τοποθεσία ανάπτυξης της 
πληροφορικής εγκατάστασης ανάκαμψης (recovery site). 

 Ο λόγος είναι ότι λαμβάνουν υπόψη το χειρότερο σενάριο: αυτό της 
πλήρους καταστροφής 

 Στα νοσοκομεία, το 59,4% των επιχειρησιακών λειτουργιών 
τους, θεωρούνται ως κρίσιμες. 

 

Ανάκαμψη ΠΣ: Στρατηγική Ανάκαμψης 
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 Οι στρατηγικές προς επιλογή είναι: 

 Τοποθεσία Πλήρους Ταυτοποίησης (Fully Mirrored Recovery Site) 
 Ίδιο πληροφοριακό σύστημα, έτοιμο να λειτουργήσει. Ενημερώνεται ταυτόχρονα. 

Αποτελεί την πιο ακριβή λύση. 

 Εναλλάξιμη Θερμή Τοποθεσία (Switchable Hot Site) 
 Υλοποιείται μέσω συμφωνίας με πάροχο, ο οποίος υποχρεούται να διατηρεί ένα 

ταυτόσημο ΠΣ καθώς και τις γραμμές επικοινωνίας. Αρκετά ακριβή λύση και 
προϋποθέτει τη σωστή συνεργασία μεταξύ παρόχου και νοσοκομείου. 

 Θερμή Τοποθεσία (Hot Site) 
 Ο χώρος διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό & δυνατότητες επικοινωνίας. Απαιτεί 

κάποια προετοιμασία κι ένα πρόσθετο προϋπολογισμό για την ενεργοποίησή του. 
Παράλληλα μπορεί να συστεγάζει και κάποια άλλη νοσοκομειακή λειτουργία. 
Εναλλακτικές ονομασίες που μπορεί να βρεθεί: Alternate Site, Recovery Site, 
Backup Site, Shell Site. 

 Παραλλαγή αυτής είναι η Κινητή Τοποθεσία (Mobile Site) 

Ανάκαμψη ΠΣ: Στρατηγική Ανάκαμψης 
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 Ψυχρή Τοποθεσία (Cold Site) 

 Ο χώρος δεν περιέχει κανενός είδους εξοπλισμό πληροφορικής. Ενεργοποιείται μόλις 
διαπιστωθεί η καταστροφή. Ο χρόνος υλοποίησης δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 
τις δύο ημέρες.  

 Αρκετά οικονομική λύση η οποία αποδέχεται το μεγάλο χρονικό διάστημα ανάκαμψης 
και μεταθέτει το όποιο κόστος για μετά τη διαπίστωση της καταστροφής. 

 Μεταφορά και Ανάκτηση (Relocate and Restore) 

 Προβλέπεται μόνο ο προσδιορισμός του χώρου. Ο εξοπλισμός και οι επικοινωνίες 
αποκτώνται μετά το γεγονός.  

 Η οικονομικότερη λύση, βραχυπρόθεσμα. Παρουσιάζει αρκετά προβλήματα που 
πρέπει να προβλεφθούν και να γίνουν αποδεκτά με πιο σημαντικό το ότι «η 
υλοποίηση δεν μπορεί να αποκτήσει προκαθορισμένο χρονικό προγραμματισμό, αλλά 
βασίζεται μόνο σε ορθό προγραμματισμό ενεργειών». 

 Οι χώροι μπορεί να είναι: α) Αφιερωμένος χώρος (Dedicated site), β) Μισθωμένος 
χώρος (Leased site), και γ) από Αμοιβαία Συμφωνία (Reciprocal agreement).  

Ανάκαμψη ΠΣ: Στρατηγική Ανάκαμψης 
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 Τα τελευταία χρόνια έχει μπει στο  χώρο και η στρατηγική που 
εκφράζεται με τη νεφοϋπολογιστική (Cloud Computing) 

παρέχοντας αρκετά καλές δυνατότητες. 

 Ταυτίζεται περισσότερο με τις δύο πρώτες στρατηγικές ανάκαμψης 

Ανάκαμψη ΠΣ: Στρατηγική Ανάκαμψης 
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 Η επιλογή της στρατηγικής επηρεάζεται από τον διατιθέμενο 
προϋπολογισμό. 

 Ο Προϋπολογισμός θα συνδεθεί με τη γενικότερη στρατηγική 
ανάπτυξης του νοσοκομείου ως οργανισμού. 

 Ο ορθός καθορισμός του Π/Υ για το σχεδιασμό ανάκαμψης 
περιλαμβάνει τουλάχιστον: 

 Το κόστος του χρόνου που το ΠΣ είναι εκτός λειτουργίας, 

 Το αποδεκτό χρονικό διάστημα επαναφοράς σε λειτουργία, 

 Τις ρήτρες που μπορεί να προκύψουν από τη μη λειτουργία του ΠΣΝ, 

 Το κόστος υλοποίησης κάθε στρατηγικής σε σχέση με το υπάρχον 
σύστημα, 

 Το ετήσιο κόστος συντήρησης για κάθε στρατηγική. 

Ανάκαμψη ΠΣ: Στρατηγική Ανάκαμψης 
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 Η επιλογή στρατηγικής «μικρής ισχύος» θα επιφέρει 

ανεπάρκεια υποστήριξης της γενικής στρατηγικής ανάπτυξης 

ενώ η στρατηγική «μεγαλύτερης ισχύος» θα επιφέρει 

οικονομική σπατάλη. 

Ανάκαμψη ΠΣ: Στρατηγική Ανάκαμψης 
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 Η Πολιτική ανάκαμψης είναι ένα επίσημο έγγραφο που 
καθορίζει το σκεπτικό με το οποίο θα λειτουργήσει ο 
σχεδιασμός ανάκαμψης. 

 Βασικά σημεία που πρέπει, απαραίτητα, να περιλαμβάνει και 
να διασαφηνίζει είναι: 
 ο σκοπός και η έκταση (πχ συστήματα, κτήρια κλπ) που θα εφαρμοστεί, 

 οι γενικοί στόχοι για τους οποίους γίνεται ο σχεδιασμός, 

 η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού, 

 η πρόβλεψη για καθορισμό χώρων και χρόνων ανάκαμψης και εκτός 
λειτουργίας, 

 το αποδεκτό επίπεδο χαμένων δεδομένων, 

 η διάθεση πόρων (ανθρώπινων, υλικών, οικονομικών) για την επίτευξή 
τους, 

Ανάκαμψη ΠΣ: Πολιτική σχεδίου 
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 η πρόβλεψη για καταμερισμό ευθυνών και ρόλων, 

 η πρόβλεψη για γνωστοποιήσεις, εκπαιδεύσεις και δοκιμές του 
σχεδίου, 

 η αναθεώρηση και επικύρωση τόσο της πολιτικής όσο και του 
υπόλοιπου σχεδιασμού ανάκαμψης, 

 εξαιρέσεις που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη. 

Ανάκαμψη ΠΣ: Πολιτική σχεδίου 
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 Η Πολιτική σχεδιασμού ανάκαμψης του ΠΣΝ αφορά ένα 
αμιγώς τεχνικό θέμα του νοσοκομείου. 

 Αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο που αποδέχεται ο οργανισμός, 
μέσα στο οποίο θα υλοποιηθεί η επιλεγμένη στρατηγική. 

 Το μέγεθος της πολιτικής και κατ’ επέκταση ο βαθμός 
λεπτομερειών που θα αναφέρονται είναι θέματα που 
μπορούν να καταστήσουν την πολιτική ένα διφορούμενο ή 
δύσκολα υλοποιήσιμο κείμενο. 

 Συνεπώς: 
«Η διατύπωση και έκδοση κάποιας πολιτικής ανάκαμψης  

θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα την προοπτική υλοποίησης  

των γραφομένων.» 

Ανάκαμψη ΠΣ: Πολιτική σχεδίου 
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 Με την καταστροφή του ΠΣΝ, οι ροές των διαδικασιών 
διακόπτονται και ενδέχεται κάποιες να μην μπορούν να 
εξυπηρετηθούν.  

 Το νοσοκομείο χρειάζεται να προσδιορίσει ποιες είναι οι 
βασικές του λειτουργίες ώστε να τις προφυλάξει από την 
αδυναμία εξυπηρέτησής τους: Κρίσιμες Επιχειρησιακές 
Λειτουργίες (CBFs). 

 Ο προσδιορισμός τους είναι μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία 
που επηρεάζεται και από τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις (eg 

Payroll). 

 Η μελέτη ονομάζεται: Ανάλυση Επιχειρησιακών Επιπτώσεων 
(ΒΙΑ). 

Ανάλυση Επιχειρησιακών Επιπτώσεων 
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 Η διενέργεια είναι μια διοικητική απόφαση σε υψηλό επίπεδο 
λήψης. 

 Αναγκαίος ο προσδιορισμός του πλαισίου δράσης της: BCP ή 
DRP. Ορόσημο και για τους δύο σχεδιασμούς. 

 Η ΒΙΑ θα πρέπει να προηγείται της RA. 

Ανάλυση Επιχειρησιακών Επιπτώσεων 



Ανάλυση Επιχειρησιακών Επιπτώσεων 

37 
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 Περιορίζεται σημαντικά το πεδίο εφαρμογής. 

 Η RA θα λάβει τις CBFs ως είσοδο για τη μελέτη των κινδύνων. 

 Η μελέτη θα προσδιορίσει τις προτεραιότητες ανάκαμψης 
λαμβάνοντας υπόψη τον Ιατρικό, Νοσηλευτικό & Τεχνικό 
παράγοντα. 

 Η προτεραιοποίηση μπορεί να γίνει με συγκεκριμένη 
προτεινόμενη διαδικασία. 

 

Η απουσία της ΒΙΑ, από το σχεδιασμό ανάκαμψης,  

μπορεί να μειώσει το κόστος υλοποίησης, βραχυπρόθεσμα,  

αλλά θα αφαιρέσει το Ιατρικό, Νοσηλευτικό και Τεχνικό πλαίσιο  

στο οποίο θα πρέπει να κινηθεί η υλοποίηση της ανάκαμψης. 

Ανάλυση Επιχειρησιακών Επιπτώσεων 
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 Η ανάλυση κινδύνου ακολουθεί τους ίδιους κανόνες μιας γενικής 
ανάλυσης κινδύνων. 

 Η εκτίμηση κινδύνου είναι απαραίτητο να υπολογίζεται από τον 
αρχικό σχεδιασμό και να αναθεωρείται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. 

 Στην πράξη δεν συμβαίνει λόγω: 
 Κόστους επανάληψης της μελέτης, 

 Έλλειψης (ή μη διάθεσης) πόρων για την εφαρμογή των αντιμέτρων, 

 Έλλειψης κοινώς αποδεκτών στόχων ασφάλειας μεταξύ Διοίκησης – 
Πληροφορικής, 

 Κουλτούρας – νοοτροπίας που πρέπει να αναπτύξει το νοσοκομείο σε θέματα 
ασφάλειας (π.χ. εκπαίδευση, εξάσκηση). 

 Λαμβάνοντας μόνο τις CBFs που θα βγάλει η ΒΙΑ, τα 
αποτελέσματα της RA που θα επηρεάζουν το ΠΣΝ, θα είναι πολύ 
λιγότερα. 

Ανάλυση Κινδύνου 
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 Η ανάλυση κινδύνου μπορεί να λάβει υπόψη μόνο τις λειτουργίες από 
κάποιο βαθμό κρισιμότητας και άνω, αποδεχόμενη τον κίνδυνο για τις 
λειτουργίες χαμηλής κρισιμότητας. 

 Παράδειγμα CBF: Πληροφορίες Νοσοκομείου 

 BIA: Low criticality (εξαιρείται) RA: High (flood)  Αντίμετρα:  -- 

 Με την υιοθέτηση της αποδοχής κινδύνου για τις επιχειρησιακές 
λειτουργίες χαμηλής κρισιμότητας : 

 μειώνεται η έκταση και συνεπώς η διάρκεια της μελέτης κινδύνου,  

 μειώνεται το κόστος της μελέτης, καθώς αναλύονται λιγότερες λειτουργίες,  

 καθίσταται πιο πρόσφορη η συχνότερη εκτέλεση της μελέτης κινδύνων, 

 καθορίζονται –σε πρώιμο χρόνο– οι λειτουργίες που είναι αναγκαίο να 
υποστηριχθούν, 

 υποδεικνύεται η κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσει η στρατηγική 
ανάκαμψης του πληροφοριακού συστήματος. 

Ανάλυση Κινδύνου 
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Επιλογή Ωφέλιμης Στρατηγικής 
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Επιλογή Ωφέλιμης Στρατηγικής 
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 Η ενεργοποίηση του σχεδίου γίνεται όταν η «ζημιά» που έχει 
προκληθεί στο ΠΣΝ καλύπτει τον ορισμό της καταστροφής όπως 
αυτός έχει δηλωθεί στην Πολιτική. 

 Η σαφήνεια και ακρίβεια της διατύπωσης του όρου 
«καταστροφή» είναι δύο χαρακτηριστικά που μπορούν να 
επηρεάσουν καίρια το πλαίσιο σχεδιασμού. 

«Η Διοίκηση του νοσοκομείου αποδέχεται ως Καταστροφή  
του Πληροφοριακού Συστήματος την αδυναμία πληροφορικής υποστήριξης 

των λειτουργιών του με προοπτική χρόνου εκτός λειτουργίας,  
μεγαλύτερη των τριών (3) ημερών.» 

 Επιφέρει πρόσθετο χρηματικό κόστος το οποίο δεν μπορεί να 
είναι χρονικά προβλέψιμο. 

Ενεργοποίηση σχεδίου – Επαναφορά  
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 Η ενεργοποίηση του σχεδίου αλλά και η επαναφορά σε κανονικές 
συνθήκες λειτουργίας θα πρέπει να γίνεται βάσει συγκεκριμένων 
κριτηρίων (Activation or Resumption Criteria). 

 Τα κριτήρια αναλύουν τη Λειτουργία & Διαθεσιμότητα του ΠΣΝ. 

 Κάθε ένα από τα κριτήρια έχει διαφορετική βαρύτητα, η οποία και 
εκφράζεται με τον Συντελεστή Βαρύτητας (Weight Factor).  

 Οι μέθοδοι που μπορούν να υποδείξουν την ανάγκη ενεργοποίησης 
του σχεδίου είναι η: 

 Βαθμονομημένη Κλίμακα, διαδεδομένος και κοινά αποδεκτός τρόπος 
με αποτελέσματα μη-ποσοτικά αλλά συνδυαστικά,  και η 

 Ποσοστιαία Αναλογία (%), νέος & προτεινόμενος τρόπος ο οποίος 
παράγει απολύτως ποσοτικοποιημένο αποτέλεσμα. 

 Η επαναφορά σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας απαιτεί μια 
αντίστοιχη λίστα κριτηρίων. 

Ενεργοποίηση σχεδίου – Επαναφορά  
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 Οι σημαντικοί παράγοντες που προσδιορίζουν την ενεργοποίηση 
και θα πρέπει να εξετάζονται, είναι: 
1. Η κατάσταση του χώρου που βρίσκεται το ΠΣΝ. 

2. Η πρόσβαση στο χώρο του βασικού ΠΣΝ. 

3. Η φυσική κατάσταση των μηχανημάτων του συστήματος. 

4. Η διατήρηση σωστής θερμοκρασίας στο χώρο του συστήματος. 

5. Η δυνατότητα αδιάλειπτης λειτουργίας του χώρου μέσω UPS. 

 Οι αντίστοιχοι παράγοντες για την επαναφορά σε κανονικές 
συνθήκες λειτουργίας, είναι: 
1. Το καταστροφικό γεγονός έχει περάσει, 

2. Το σύστημα εκτάκτου ανάγκης λειτουργεί και υποστηρίζει τις κρίσιμες επιχειρησιακές 
λειτουργίες, 

3. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης του χώρου και οι δοκιμές ελέγχου και 
αποδοχής της ορθής λειτουργίας,  

4. Είναι δυνατή η λήψη δεδομένων από το σύστημα εκτάκτου ανάγκης και η μεταφορά 
τους στο παραγωγικό σύστημα. 

Ενεργοποίηση σχεδίου – Επαναφορά  
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Ενεργοποίηση σχεδίου – Επαναφορά  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 

Α/Α Κριτήριο 
Συντελεστής 

Βαρύτητας 

Ικανοποίηση 

(Ναι / Όχι) 

Αθροιζόμενος 

Συντελεστής 

Κριτήρια Άμεσης Ενεργοποίησης του σχεδίου 

 
Ο χώρος του βασικού πληροφοριακού συστήματος μπορεί να 

θεωρηθεί ως κατεστραμμένος (ολόκληρος ή τμήμα αυτού); 

Ενεργοποίηση 

σχεδίου 
Ναι 

 

Η πρόσβαση στο χώρο του συστήματος είναι προβληματική 

και επισφαλής για εργασία από το προσωπικό της Διεύθυνσης 

Πληροφορικής; 

Ενεργοποίηση 

σχεδίου 
Ναι  

 
Έχει επηρεαστεί η φυσική κατάσταση των μηχανημάτων του 

συστήματος (όλων ή ορισμένων); 

Ενεργοποίηση 

σχεδίου 
Ναι  Ναι 

 

Ο χώρος του συστήματος αντιμετωπίζει πρόβλημα 

διατήρησης της θερμοκρασίας για όσο χρονικό διάστημα 

χρειάζεται να λειτουργεί το πληροφοριακό σύστημα; 

Ενεργοποίηση 

σχεδίου 
Ναι  

 

Θεωρείται προβληματική η υποστήριξη του πληροφοριακού 

συστήματος για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται να 

λειτουργεί, μέσω του συστήματος παροχής τάσης αδιάλειπτης 

λειτουργίας; 

Ενεργοποίηση 

σχεδίου 
Ναι  

Ικανοποιούμενα Ερωτήματα  

(το σχέδιο ενεργοποιείται με την ικανοποίηση ενός από τα παραπάνω ερωτήματα) 
1 
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Ενεργοποίηση σχεδίου – Επαναφορά  

Κριτήρια Αθροιστικής Ενεργοποίησης του σχεδίου 

 
Έχει επηρεαστεί η φυσιολογική ροή των εργασιών που 

υποστηρίζονται από το πληροφοριακό σύστημα; 
8 Ναι 8 

 
Έχει διακοπεί κάποια κρίσιμη επιχειρησιακή λειτουργία του 

νοσοκομείου; 
8 Ναι 8 

 
Η επαναφορά της υπερβαίνει το μέγιστο αποδεκτό χρόνο εκτός 

λειτουργίας; 
8 Ναι 8 

 ……… 7 Όχι - 

 ……… 7 Όχι - 

 
Έχει διακοπεί κάποια απαραίτητη επιχειρησιακή λειτουργία του 

νοσοκομείου; 
6 Ναι 6 

 ……… 6 Όχι - 

 

Το απαιτούμενο χρονικό διάστημα επαναφοράς του συστήματος 

σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας είναι μεγαλύτερο από το 

μέγιστο αποδεκτό χρόνο εκτός λειτουργίας; 

6 Ναι 6 

 ……… 5 Όχι - 

 

Η ενεργοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης θα μειώσει τον 

απαιτούμενο χρόνο για επαναφορά του νοσοκομείου σε 

κανονικές συνθήκες λειτουργίας; 

5 Ναι 5 

Ικανοποιούμενα Ερωτήματα 6 

Συνολικός Συντελεστής Βαρύτητας Ικανοποιούμενων Κριτηρίων 41 



Ενεργοποίηση σχεδίου – Επαναφορά  
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 Η ανάκαμψη του ΠΣΝ θα πρέπει να καθοδηγείται από ένα 
κεντρικό σημείο, το Κέντρο Ανάκαμψης από Καταστροφή 
(Disaster Recovery Center, DRC). 

 Η ενεργοποίηση ενός τέτοιου κέντρου θα πρέπει να προβλεφθεί 
για το ενδεχόμενο αδυναμίας πρόσβασης στο χώρο των 
γραφείων πληροφορικής.  

 Η λειτουργία του είναι παροδική κι έχει σκοπό το συντονισμό 
των ενεργειών ανάκαμψης. 

 Το DRC είναι πιθανό να χρειαστεί εξοπλισμό πληροφορικής, ο 
οποίος και θα πρέπει να προβλεφθεί. 

 Ανάλογα με το είδος της «καταστροφής», φυσική ή λογική, είναι 
πολύ πιθανό να μην χρειαστεί η ενεργοποίησή του. 

Κέντρο & Ομάδα Ανάκαμψης 
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 Η Ομάδα Ανάκαμψης (Disaster Recovery Team) έχει στόχο την 
ανάκαμψη του ΠΣ και απαιτεί συγκεκριμένους ρόλους και 
αρμοδιότητες. 

 Βασικό καθήκον: Η οργάνωση και ενημέρωση του σχεδίου σε περίοδο 
κανονικής λειτουργίας του συστήματος 

 Αποτελείται από άτομα της πληροφορικής αλλά όχι μόνο. 
Περιλαμβάνει εξωτερικούς συνεργάτες αλλά και άτομα από 
άλλες διευθύνσεις. 

 Ρόλοι: 1) Υπεύθυνος Σχεδιασμού & Ανάκαμψης,    

2) Υπεύθυνος Τεχνικών Διαδικασιών,    

3) Υπεύθυνου Οικονομικής Διαχείρισης,     

4) Υπεύθυνου Ιατρικών Λειτουργιών,    

5) Υπεύθυνου Νοσηλευτικών Λειτουργιών,    

6) Μέλη & Αντικαταστασιμότητα 

 

Κέντρο & Ομάδα Ανάκαμψης 
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 Η επικοινωνία μεταξύ των μελών της DR team ή/και με τη Διοίκηση είναι 
ένα θέμα που πρέπει να προβλέπεται καθώς είναι πολύ πιθανό να 
εργάζονται σε διαφορετικά κτήρια (ή και πόλεις). 

 Η περιγραφή των τρόπων επικοινωνίας γίνεται στο Σχέδιο Επικοινωνίας. 

 Σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας, η DR team χρειάζεται να επικοινωνεί 
και να συναντιέται τουλάχιστον 1 ή 2 φορές ανά έτος προκειμένου να 
αποφασίσει για τα τρέχοντα θέματα του σχεδίου ανάκαμψης. 

 Παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος ενός Σχεδίου Επικοινωνίας: 
 το μέγεθος του κάθε νοσοκομείου (πχ, έκταση, κτήρια, παραρτήματα),  

 ο αριθμός των συμμετεχόντων, και  

 ο διατιθέμενος προϋπολογισμός για την οργάνωση τρόπων επικοινωνίας. 

 Το σχέδιο επικοινωνίας διανέμεται σε όλους τους εμπλεκόμενους καθώς 
και σε επιλεγμένα άτομα που θα ενημερωθούν σε περίπτωση 
ενεργοποίησής του. 

Κέντρο & Ομάδα Ανάκαμψης 
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 Κάθε σχεδιασμός απαιτεί και προγραμματισμό χρόνου. 

 Βασικά χρονικά σημεία είναι: 
 Στόχος σημείου αποκατάστασης (Recovery Point Objective, RPO)  

 Χρονικός στόχος αποκατάστασης (Recovery Time Objective, RTO) 

 Μέγιστος Αποδεκτός Χρόνος Εκτός Λειτουργίας (Maximum Tolerable 

Period of Down Time, MTPoD), ο οποίος επηρεάζεται άμεσα από τους 
εξής παράγοντες: 
 το βαθμό με τον οποίο το προσωπικό έχει μάθει να λειτουργεί με το πληροφοριακό σύστημα 

(π.χ. ηλεκτρονική ροή διαδικασιών), 

 την ύπαρξη εναλλακτικών τρόπων εκτέλεσης κάποιας λειτουργίας (πχ έντυπα), 

 την καθυστέρηση που θα επιφέρουν οι εναλλακτικοί τρόποι στην εκτέλεση κάποιας 
λειτουργίας (π.χ. γνωμάτευση ιατρού άλλης ειδικότητας), 

 την επίδραση που θα επιφέρει στην αντιμετώπιση του ασθενή. 

 Η αποδοχή του χρονικού διαστήματος ενδέχεται να διαφέρει 
ανάλογα με τον ιατρικό προσανατολισμό του νοσοκομείου (π.χ. 

Γενικό, Καρδιολογικό, Ψυχιατρικό κλπ) 

 

Χρόνοι Ανάκαμψης 
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 Ο παράγοντας χρόνου που δεν έχει εντοπιστεί να υπολογίζεται σε 
σχέδια ανάκαμψης είναι: 

 η χρονική διάρκεια που θα υποστηρίζεται το νοσοκομείο με το σύστημα 
εκτάκτου ανάγκης. 

 Έχει προταθεί ο καθορισμός του χρόνου αυτού, ως ο: 

 Μέγιστος Αποδεκτός Χρόνος Παραμονής σε Υποστήριξη Έκτακτης Ανάγκης 
(Maximum Accepted Time Remaining in Emergency Support, MATRiES) 

 Ιδιαίτερα σημαντικός χρόνος για την επιβίωση του νοσοκομείου. 

 Κατά το διάστημα αυτό, το νοσοκομείο λειτουργεί με την εφεδρική λύση που 
έχει προβλέψει. Σε περίπτωση νέας δυσλειτουργίας (ή καταστροφής), το 
νοσοκομείο θα βγει οριστικά εκτός λειτουργίας. 

 Όσο πιο βραχύ το διάστημα τόσο πιο πολύ πρόκειται να επιβαρυνθεί ο Π/Υ. 

Χρόνοι Ανάκαμψης 
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 Η βραχύτητα του χρονικού διαστήματος λειτουργίας με την εφεδρική λύση θα 
καθορίσει τον αντικειμενικό στόχο εξόδου από την κρίση… 

 …αλλά θα ξαναδώσει στο νοσοκομείο τη δυνατότητα της εφεδρικής λύσης 
υποστήριξης των λειτουργιών του. 

 

Χρόνοι Ανάκαμψης 



Περιληπτικά πλάνο παρουσίασης του Σχεδίου Ανάκαμψης: 

1) Σπουδαιότητα & Σκεπτικό συγγραφής του IT DRP 
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5) Ανάλυση κινδύνου 

7) Κέντρο & Ομάδα Ανάκαμψης από Καταστροφή 

9) Συντήρηση – ενημέρωση του σχεδίου 

11) Χώροι φύλαξης σχεδίου 

13)  Διαχείριση ΜΜΕ 

15) Συμπεράσματα 

17) Επεξήγηση Case study 
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 Το ΠΣΝ αλλάζει και εξελίσσεται παράλληλα με το νοσοκομείο ώστε 
να εξυπηρετεί τις ανάγκες του. 

 Το Σ.Α. αποτελεί ένα «στιγμιότυπο» του ΠΣΝ το οποίο χρειάζεται να 
ενημερώνεται. 

 Οι αλλαγές στο Σ.Α. πρέπει να χαρακτηρίζονται ως προς: 
 τη σπουδαιότητά τους (Μείζων, Ενδιάμεση, Ελάσσων, Ασήμαντη) και 

 την απαραίτητη συχνότητα (άμεση, τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια) 

 Η Διαχείριση Αλλαγών (Change Management) στο Σ.Α. πρέπει να 
γίνεται με οργανωμένο τρόπο. 

Συντήρηση & Ενημέρωση του Σχεδίου 
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 Η τυποποίηση της διαδικασίας θα 
απέτρεπε λάθη και παραλείψεις. 

 Αίτημα αλλαγής 

 Έλεγχος & Ανάλυση 

 Επιβεβαίωση 

 Έγκριση 

 Εφαρμογή στο σχέδιο 

 Διανομή 

 Η διαχείριση αλλαγών χρειάζεται 
να αντιμετωπίζεται ως αρχική 
συγγραφή ακόμη και στην περίπτωση 
που αφορά υπάρχουσα πληροφορία. 

Συντήρηση & Ενημέρωση του Σχεδίου 
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 Το σχέδιο πρόκειται να «λειτουργήσει» σε συνθήκες καταστροφικού 
γεγονότος. 

 Ο τρόπος για να είναι γνωστό το σχέδιο, είναι να προβλεφθεί η 
διασπορά του, δηλ. η διανομή του στους εμπλεκόμενους. 

 Η γνώση του σχεδίου θα βοηθήσει στον καλύτερο συντονισμό των 
ενεργειών. 

 Το σχέδιο χρειάζεται να διανεμηθεί: 

 στους συμμετέχοντες στην ομάδα ανάκαμψης, 

 στους Διευθυντές και τμηματάρχες, των οποίων οι λειτουργίες βρίσκονται 
στον κατάλογο των κρίσιμων επιχειρησιακών λειτουργιών, 

 σε βασικούς χρήστες, οι οποίοι θα δύνανται να προτείνουν αλλαγές σε αυτό. 

Πρόσβαση στο σχέδιο 
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Πρόσβαση στο σχέδιο 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 

α/α Τίτλος Αρχείου 

Έκ
δ

ο
σ

η
 

Κατοχή από: 

 

 

Αρμοδιό-τητα 

Δ
ιε

υ
θ

ύ
νω

ν 
Σύ

μ
β

ο
υ

λο
ς 

Γε
νι

κό
ς 

Δ
ιε

υ
θ

υ
ντ

ή
ς 

 

Υ
π

. Σ
. &

 Α
. 

Α
ντ

ικ
α

τα
σ

τά
τη

ς 
Υ

π
εύ

θ
υ

νο
υ

 Σ
. &

 Α
. 

Υ
π

εύ
θ

υ
νο

ς 
τε

χν
ικ

ώ
ν 

δ
ια

δ
ικ

α
σ

ιώ
ν 

 

Υ
π

εύ
θ

υ
νο

ς 
ια

τρ
ικ

ώ
ν 

λε
ιτ

ο
υ

ρ
γι

ώ
ν 

 

Υ
π

εύ
θ

υ
νο

ς 
νο

σ
η

λε
υ

τι
κώ

ν 
λε

ιτ
ο

υ
ρ

γι
ώ

ν 

Υ
π

εύ
θ

υ
νο

ς 
ο

ικ
ο

νο
μ

ικ
ή

ς 
δ

ια
χε

ίρ
ισ

η
ς 

Β
α

σ
ικ

ό
ς 

χρ
ή

σ
τη

ς 
1

 

Β
α

σ
ικ

ό
ς 

χρ
ή

σ
τη

ς 
2

 

Β
α

σ
ικ

ό
ς 

χρ
ή

σ
τη

ς 
3

 

1 

Κρίσιμες επιχειρησιακές 

λειτουργίες με τους 

απαιτούμενους χρόνους 

ανάκαμψης 

1 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΙΑΤΡΙΚΟ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 

      

2 Πίνακας κριτηρίων 1 ΤΕΧΝ.-ΔΙΟΙΚ.    

3 Πίνακας πρόσβασης στο σχέδιο 1 ΤΕΧΝ.-ΔΙΟΙΚ.    

4 Τρόποι επικοινωνίας 1 ………            
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17) Επεξήγηση Case study 
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 Το καταστροφικό γεγονός ενδέχεται να επηρεάσει και τον χώρο που 
θα βρίσκεται το σχέδιο. 

 Η αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου έχει ως αντίμετρο τη φύλαξη 
του σχεδίου τόσο εντός (On) όσο και εκτός (Off) του νοσοκομείου. 

 Αντικείμενα που φυλάσσονται μαζί με το σχέδιο είναι: 
 αντίγραφα ασφαλείας σε μεταφερόμενα μέσα (tapes, HDDs κλπ), 

 πρότυποι οπτικοί δίσκοι αρχικής εγκατάστασης (CDs, DVDs κλπ), 

 άδειες χρήσης λογισμικού, 

 εγγυήσεις, 

 συμβόλαια υποστήριξης – ειδικά όσα αφορούν έκτακτες ανάγκες, 

 Η αποθήκευση εντός του νοσοκομείου (On-site storage) πρέπει να 
βρίσκεται σε διαφορετικό μέρος από αυτό των κεντρικών 
υπολογιστών: λόγοι προφύλαξης από μικρής κλίμακας γεγονός. 

 

Χώροι φύλαξης: On & Off-Site 
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 Η επιλογή εξωτερικού χώρου αποθήκευσης (Off-site storage) πρέπει να 
πληροί προϋποθέσεις, όπως: 

 φυσική ασφάλεια στο γενικότερο χώρο, 

 ερμάρια ασφαλείας με πυρίμαχη προστασία για τη φύλαξη των αντικειμένων, 

 συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας, ανίχνευσης καπνού και αντιμετώπισης πυρκαϊάς, 

 φυσική απόσταση από το χώρο του νοσοκομείου, το λιγότερο 2χλμ. 

 Η πρόσβαση στο χώρο περιλαμβάνει: 

 τις επιτρεπόμενες ώρες πρόσβασης, 

 τα ονόματα του προσωπικού που θα έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, 

 τον τρόπο πρόσβασης (πχ κλειδιά, κωδικοί ανοίγματος ερμαρίων κλπ), 

 ημερολόγιο καταγραφής του λόγου πρόσβασης. 

 Η υιοθέτηση λύσεων Data Center θα μείωνε σημαντικά την προσπάθεια 
ανανέωσης αλλά θα έχει ως βασικό μειονέκτημα την ανάγκη συνεχούς 
online σύνδεσης. 

 

Χώροι φύλαξης: On & Off-Site 
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 Η εκπαίδευση στα θέματα του σχεδίου θα φέρει καλύτερα 
αποτελέσματα. 

 Η γνώση θεμάτων του σχεδίου αντιμετωπίζει ως πρόβλημα το 
ανομοιογενές ακροατήριο. 

 Με καταμερισμό στόχων θα υπάρξει η δυνατότητα να 
επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

 1ος στόχος: ο διαχωρισμός της εκμάθησης σε επίπεδα γνώσης (Γνωστοποίηση, 
εκπαίδευση, εξάσκηση). 

 2ος στόχος: ο διαχωρισμός του ακροατηρίου σε επίπεδα εκμάθησης ανάλογα 
με το αντικείμενο εργασίας του – εκπαίδευση από τα υψηλά επίπεδα 
διοίκησης. 

 Σε οποιοδήποτε επίπεδο γνώσης κι αν ενταχθεί κάποιος, θα πρέπει να λάβει ένα 
ελάχιστο «ποσό» βασικής πληροφορίας σχετικά με το σχεδιασμό ανάκαμψης. 

 

Εκπαίδευση – εξάσκηση στο σχέδιο 
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 Η εκτέλεση και αποτελεσματικότητα της διαδικασίας χρειάζεται να 
διέπεται από ένα θεσμικό πλαίσιο (πολιτική), βάσει του οποίου είναι 
δυνατό να διαμορφωθεί η επιθυμητή κουλτούρα ασφάλειας. 

Εκπαίδευση – εξάσκηση στο σχέδιο 

 Πολιτική & Κουλτούρα 
ασφάλειας, είναι θέματα της 
οργανωσιακής 
συμπεριφοράς που επιλέγει 
η Διοίκηση. 

 Η εκμάθηση είναι πολύ 
πιθανό να αποτύχει εάν η 
οργανωσιακή συμπεριφορά 
του νοσοκομείου δεν 
διέπεται από συνειδητές 
αποφάσεις. 
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 Η διακοπή των λειτουργιών του, θα θέσει το νοσοκομείο σε 
περίοδο κρίσης. 

 Πιθανά αποτελέσματα: σύγχυση στο προσωπικό, καθυστερήσεις 
διεκπεραίωσης κ.ά., που μπορεί να επηρεάζουν την υγεία του 
ασθενή. 

 Μεγάλο αντίκτυπο στα ΜΜΕ αλλά και σε μετόχους ή έτερα μέρη. 

 Περίπτωση διακοπής λειτουργίας των servers στην Ιατρική Σχολή 
Αθηνών (Αιγινήτειο, Αρεταίειο, Αττικό & Λαϊκό): e-diagnosis & e-
syntagografisi 

 Αδυναμία επίσημης ενημέρωσης των ΜΜΕ από τα νοσοκομεία. 

 Η έκταση του θέματος προκάλεσε την παρέμβαση της Εισαγγελίας Αθηνών 
με σκοπό τη διερεύνηση αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αδικημάτων. 

Διαχείριση ΜΜΕ 
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 Το γραφείο Δημοσίων Σχέσεων δεν είναι πάντα κατάλληλο για το 
χειρισμό των ΜΜΕ σε περίπτωση κρίσης. 

 Χειρισμός της φήμης του νοσοκομείου σε περίοδο κρίσης με 
ιδιαίτερα προσεκτικές μεθόδους. 

 Ανάγκη ενημέρωσης μετόχων και ετέρων μερών. 

 Ενδείκνυται η ανάληψη της ευθύνης ενημέρωσης για τη διαχείριση 
ΜΜΕ, Μετόχων & Ετέρων μερών, από στέλεχος του Top Mgt. 

 Πλεονεκτήματα & Οφέλη:  

1) Ήταν πριν την έναρξη της κρίσης και είναι μέρος του κέντρου αποφάσεων του 
νοσοκομείου, 

2) Διαθέτει μεγαλύτερα περιθώρια ελιγμών σε δύσκολες ερωτήσεις, 

3) Είναι πολύ πιθανό να γνωρίζει, προσωπικά, πολλά από τα ενδιαφερόμενα μέρη 
(μέτοχοι ή νομικά πρόσωπα). 

 

 

 

Διαχείριση ΜΜΕ 
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 Στρατηγικός Σχεδιασμός:   

 Απόφαση για: την τοποθεσία, το χώρο, το είδος του 
χώρου (cold, hot κλπ), τους χρόνους μετάβασης & 
MATRiES, τον προϋπολογισμό έργου, τυχόν 
συνεργασία αμοιβαίας συνδρομής με άλλα 
νοσοκομεία, τους νόμους και τα πρότυπα 
συμμόρφωσης κ.ά. 

 Ανάλυση Συστήματος:   

 Ανάλυση Επιχειρησιακών Επιπτώσεων, Κινδύνου και 
Πολιτική Disaster Recovery. 

 Μελέτη Σκοπιμότητας:  

 Διερεύνηση για κάλυψη των αναγκών σύμφωνα με 
τον Π/Υ, πραγματικό ποσό σύμφωνα με την ΒΙΑ και 
την RA, Ανάλυση κόστους – οφέλους.  

Σχεδιασμός από την ανάπτυξη του ΠΣΝ 
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 Σχεδιασμός Συστήματος:   

 Ποιες επιχειρησιακές μονάδες θα καλυφθούν: 
διαδικασίες, χρήστες, απομακρυσμένες συνδέσεις 
κλπ. Ανάλυση των προς κάλυψη λειτουργιών σε 
συνθήκες emergency, ειδικές απαιτήσεις. 

 Εφαρμογή:   

 Ενέργειες σχεδιασμού ανάκαμψης σύμφωνα με το 
είδος της τοποθεσίας. 

 Συντήρηση:   

 Κάθε αλλαγή/τροποποίηση θα πρέπει να 
εξετάζεται για το εάν θα αποτελέσει αντικείμενο 
ενεργειών του DRP. 

 

Σχεδιασμός από την ανάπτυξη του ΠΣΝ 
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 Η χρήση εργαλείων για την οργάνωση ανάκαμψης και τη διατήρησή 
της, είναι επιβεβλημένη. 

 Υπάρχουν εργαλεία που ανιχνεύουν τους servers και το περιβάλλον 
αποθήκευσης, συλλέγοντας πληροφορίες για το configuration και 
τις αλλαγές του. 

 FISMA (Federal Information Security Management Act) / NIST (2007). 

Καλύπτει τις ανάγκες διαχείρισης αντιμέτρων (controls) που πρέπει 
να υλοποιούνται στα ομοσπονδιακά πληροφοριακά συστήματα των 
ΗΠΑ. (http://csrc.nist.gov/groups/SMA/fisma/index.html ) 

 PRISMA (Program Review for Information Security Management 

Assistance) / NIST. Καλύπτει τεχνικές και βέλτιστες πρακτικές για την 
προστασία των δεδομένων των ομοσπονδιακών πληροφοριακών 
συστημάτων των ΗΠΑ. (http://csrc.nist.gov/groups/SMA/prisma/index.html) 

Εργαλεία 

http://csrc.nist.gov/groups/SMA/fisma/index.html
http://csrc.nist.gov/groups/SMA/prisma/index.html
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 Μέθοδος DRAMM (Disaster Recovery Analysis and Management 

Method). 2009-2013. 

 Λαμβάνει υπόψη 2 παράγοντες: 

 τις ιδιαιτερότητες του κάθε ΠΣ, 

 την πληροφορικά υποστηριζόμενη λειτουργικότητα του νοσοκομείου. 

 Παρέχει 3 στρατηγικές ανάκαμψης βασιζόμενες στο Υλικό, το Λογισμικό & τις 
Υπηρεσίες: 

 Στρατηγική Ι: βάσει του επιθυμητού αριθμού των σταθμών εργασίας, 

 Στρατηγική ΙΙ: βάσει των επιθυμητών υπηρεσιών, 

 Στρατηγική ΙΙΙ: βάσει του επιθυμητού αριθμού των σταθμών εργασίας και των 
επιθυμητών υπηρεσιών. 

 Αποδίδει μια μικρογραφία του πρωτεύοντος συστήματος. 

 

Εργαλεία 
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 Απεμπλοκή του σχεδίου από την ανάγκη δημιουργίας σεναρίων και 
αντίστοιχων λύσεων. 

 Εστίαση στο πρόβλημα ως αδυναμία πληροφορικής υποστήριξης. 

 ΒΙΑ μόνο στο πλαίσιο των λειτουργιών που υποστηρίζονται από το 
ΠΣΝ & RA στο ίδιο πλαίσιο με αποδοχή κινδύνου για τις χαμηλής 
κρισιμότητας λειτουργίες. 

 Ενεργοποίηση του σχεδίου με αναλυτική διερεύνηση (κριτήρια) και 
των 5 παραγόντων. 

 Αναγκαίος ο προσδιορισμός του χρόνου MATRiES. 

 Η εκπαίδευση στο σχέδιο, το καθιστά εφαρμοστέο. 

 Ο σχεδιασμός ανάκαμψης είναι δυνατόν να, και πρέπει να ξεκινάει 
από τα πρώιμα στάδια ανάπτυξης του ΠΣΝ. 

Συμπεράσματα 
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 Σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχή προετοιμασία 
& ανάκαμψη ενός ΠΣΝ: 

 

 Δέσμευση της Διοίκησης 

 Οργανωσιακή Κουλτούρα 

 Διατιθέμενοι πόροι 

 Οργάνωση του Σ.Α. 

 

«Η Δέσμευση της Διοίκησης στην επίτευξη του σκοπού θα διαμορφώσει τη Συμπεριφορά που 

θέλει να αναπτύξει το νοσοκομείο και θα καθορίσει τους Διατιθέμενους Πόρους που θα 

δοθούν για την Οργάνωση του σχεδίου ανάκαμψης.» 

Συμπεράσματα 



Περιληπτικά πλάνο παρουσίασης του Σχεδίου Ανάκαμψης: 
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Επιλογή Στρατηγικής 
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Τα κόστη «Διακοπής λειτουργιών» & «Ανάκαμψης»  

ως προς το χρόνο που περνάει από το καταστροφικό γεγονός 

Επεξήγηση Μελέτης περίπτωσης 
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 Τα κόστη υπολογίζονται με χρονικό σημείο «0», το γεγονός που 
επέφερε την διακοπή λειτουργίας. 

 Εάν το γεγονός έχει παρατεταμένη διάρκεια, τότε υπολογίζεται από την 
αρχική δυσλειτουργία (malfunction) που επέφερε τη διακοπή κάποιας 
λειτουργίας (service). 

 Η καμπύλη του κόστους «Διακοπής Λειτουργιών» περιλαμβάνει όλα 
τα έξοδα που απορρέουν από τη διακοπή παροχής των υπηρεσιών 
του νοσοκομείου και σχετίζονται με τη λειτουργία του 
νοσοκομείου. 

 Η καμπύλη του κόστους «Ανάκαμψης» περιλαμβάνει τα έξοδα που 
θα γίνουν προκειμένου να επανέλθει η πληροφορική υποστήριξη 
των κρίσιμων –τουλάχιστον– νοσοκομειακών λειτουργιών. 

Επεξήγηση Μελέτης περίπτωσης 
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 Το σημείο τομής των καμπυλών είναι το ωφέλιμο σημείο κόστους & 
χρόνου από το οποίο προκύπτει και το είδος της ιδανικής 
στρατηγικής για το συγκεκριμένο σύστημα και με τα συγκεκριμένα 
δεδομένα. 

 Η αλλαγή (ή παράλειψη) κάποιων δεδομένων ενδέχεται να 
υποδείξει διαφορετική στρατηγική από την αρμόζουσα για την 
περίπτωση. 

 Η απόφαση για το είδος της στρατηγικής που θα υλοποιηθεί είναι 
Διοικητική απόφαση, η οποία και θα ενσωματώνει/ αποδέχεται τον 
κίνδυνο που θα απορρέει από την υλοποίηση διαφορετικής 
στρατηγικής. 

Επεξήγηση Μελέτης περίπτωσης 



82 

 «Διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών», Σ. Κάτσικας, Εκδόσεις 
ΠΕΔΙΟ, 2014 

 Γ. Αγγελινός, «Ανάκαμψη ΠΣ Υγείας μετά από καταστροφή», Διατριβή, 
Παν. Πειραιά, Τμ. Ψηφιακών Συστημάτων, 2013. 

 Βιβλιογραφική έρευνα 

 Αρχειακή έρευνα – ανασκόπηση 

 Παρατήρηση – Πρακτική εμπειρία 

 Ερωτηματολόγια έρευνας 

Πηγές 
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Ευχαριστώ! 


